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1 «Μια στρατηγική για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών». Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο κ
αι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. COM(2000) 888 τελικό της 29ης Δεκεμβρίου 2000.

2 «Η κατάσταση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών». Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρ
ωπαϊκό Κοινοβούλιο. COM(2002) 441 τελικό της 30ής Ιουλίου 2002.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. Η παρούσα πρόταση οδηγίας εντάσσεται στη διαδικασία οικονομικών μεταρρυθμίσε
ων που εξήγγειλε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας για τη μεταμόρφωση τ
ης ΕΕ, με ορίζοντα το 2010, στην πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γν
ώσης παγκοσμίως. Η υλοποίηση του στόχου αυτού καθιστά, όντως, αναγκαία την επ
ίτευξη μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών. Το σημαντικό δυναμικ
ό ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών δεν
ήταν δυνατόν να αξιοποιηθεί πλήρως μέχρι τώρα λόγω πολυάριθμων εμποδίων1 που
παρακωλύουν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών στην εσωτερι
κή αγορά. Η παρούσα πρόταση αποτελεί μέρος της στρατηγικής που υιοθέτησε η Επ
ιτροπή για την κατάργηση των εμποδίων αυτών και αποτελεί συνέχεια της έκθεσης σ
χετικά με την κατάσταση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών2 που αποκάλυψε το μέγ
εθος και τη σοβαρότητά τους.

2. Στόχος της πρότασης οδηγίας είναι η θέσπιση ενός νομικού πλαισίου που καταργεί τ
α εμπόδια στην ελεύθερη εγκατάσταση των παρόχων υπηρεσιών και στην ελεύθερη
κυκλοφορία των υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών και το οποίο εγγυάται στους
παρόχους, καθώς και στους αποδέκτες των υπηρεσιών, την αναγκαία ασφάλεια δικαί
ου για την αποτελεσματική άσκηση των δύο αυτών θεμελιωδών ελευθεριών της συν
θήκης. Η πρόταση καλύπτει μεγάλη ποικιλία οικονομικών δραστηριοτήτων παροχής
υπηρεσιών, με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και εφα
ρμόζεται μόνο στους παρόχους που είναι εγκατεστημένοι σ' ένα κράτος μέλος.

3. Για την κατάργηση των εμποδίων στην ελεύθερη εγκατάσταση, η πρόταση προβλέπε
ι:

- μέτρα διοικητικής απλούστευσης και ιδίως τη δημιουργία ενιαίων κέντρων εξ
υπηρέτησης όπου ένας πάροχος υπηρεσιών μπορεί να ολοκληρώνει τις διοικη
τικές διαδικασίες σχετικά με τη δραστηριότητά του, καθώς και την υποχρέωση
να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των εν λόγω διαδικασιών με ηλεκτρονικά
μέσα∙

- ορισμένες αρχές τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν τα συστήματα αδειοδότηση
ς που επιβάλλονται στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, και ιδίως τις προ
ϋποθέσεις και τις διαδικασίες χορήγησης άδειας∙

- την απαγόρευση ορισμένων νομικών απαιτήσεων οι οποίες είναι ιδιαίτερα πε
ριοριστικές και ενδέχεται να υπάρχουν ακόμα στις νομοθεσίες ορισμένων κρα
τών μελών∙

- την υποχρέωση αξιολόγησης της συμβατότητας ορισμένων άλλων νομικών α
παιτήσεων με τους όρους που καθορίζονται στην οδηγία, ιδίως όσον αφορά τ
ην αναλογικότητα.

4. Για την κατάργηση των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών η πρότ



6

αση προβλέπει:

- την αρχή της χώρας καταγωγής σύμφωνα με την οποία ο πάροχος υπάγεται μ
όνο στο δίκαιο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος και τα κράτη μέλη
δεν πρέπει να περιορίζουν τις υπηρεσίες ενός παρόχου εγκατεστημένου σ' ένα
άλλο κράτος μέλος. Η αρχή αυτή συνοδεύεται από παρεκκλίσεις γενικές, μετα
βατικές, ή για μεμονωμένες περιπτώσεις∙

- το δικαίωμα των αποδεκτών να χρησιμοποιούν υπηρεσίες άλλων κρατών μελ
ών χωρίς να παρεμποδίζονται από περιοριστικά μέτρα εκ μέρους της χώρας το
υς ή από συμπεριφορές διακριτικής μεταχείρισης εκ μέρους των δημόσιων αρχ
ών ή ιδιωτικών φορέων. Για τους ασθενείς, η πρόταση διασαφηνίζει τις περιπτ
ώσεις στις οποίες ένα κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει σε προηγούμενη έγκρι
ση την επιστροφή των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρασχέ
θηκε σε άλλο κράτος μέλος∙

- ένα μηχανισμό υποστήριξης του αποδέκτη που χρησιμοποιεί υπηρεσία παρόχ
ου εγκατεστημένου σε άλλο κράτος μέλος∙

- σε περίπτωση απόσπασης εργαζομένων για την παροχή υπηρεσίας, την καταν
ομή των καθηκόντων μεταξύ του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους
μέλους προορισμού, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου. 

5. Προκειμένου να εδραιωθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών η οποία ε
ίναι αναγκαία για την κατάργηση των εν λόγω εμποδίων, η πρόταση προβλέπει:

- την εναρμόνιση των νομοθεσιών για την εξασφάλιση ισοδύναμης προστασίας
γενικού συμφέροντος σχετικά με καίρια ζητήματα, όπως η προστασία των κατ
αναλωτών, ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις πληροφόρησης του παρόχου, τη
ν επαγγελματική ασφάλιση, τις δραστηριότητες πολλαπλών ειδικοτήτων, τη δι
ευθέτηση των διαφορών, την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εντιμότ
ητα του παρόχου∙

- ενισχυμένη εταιρική σχέση μεταξύ των εθνικών αρχών για την εξασφάλιση α
ποτελεσματικού ελέγχου των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, η οποία στ
ηρίζεται στη σαφή κατανομή των ρόλων μεταξύ κρατών μελών και στις υποχρ
εώσεις συνεργασίας∙

- μέτρα προώθησης της ποιότητας των υπηρεσιών, όπως η εθελοντική πιστοπ
οίηση των δραστηριοτήτων, η εκπόνηση χαρτών ποιότητας ή η συνεργασία με
ταξύ των εμπορικών και επαγγελματικών επιμελητηρίων∙

- την ενθάρρυνση της κατάρτισης κωδίκων δεοντολογίας από τα ενδιαφερόμεν
α μέρη σε κοινοτικό επίπεδο για συγκεκριμένα ζητήματα και κυρίως για τις εμ
πορικές επικοινωνίες των νομοθετικώς κατοχυρωμένων επαγγελμάτων.

6. Για να παραγάγει όλα τα αποτελέσματά της μέχρι το 2010, η πρόταση βασίζεται σε
μια δυναμική προσέγγιση που συνίσταται στην πρόβλεψη της προοδευτικής εφαρμο
γής ορισμένων από τις διατάξεις της, στον προγραμματισμό συμπληρωματικής εναρ
μόνισης για ορισμένα ειδικά ζητήματα (μεταφορά χρημάτων, τυχερά παιχνίδια και δι
καστική είσπραξη οφειλών), στην εξασφάλιση της δυνατότητας εξέλιξής της και της
ανίχνευσης των αναγκών για νέες πρωτοβουλίες. Εξάλλου, η πρόταση δεν προδικάζ
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ει την ανάληψη άλλων κοινοτικών πρωτοβουλιών, νομοθετικών ή μη, στον τομέα τη
ς προστασίας των καταναλωτών.
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3 COM(2002) 441 τελικό της 30ής Ιουλίου 2002.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Οι υπηρεσίες είναι πανταχού παρούσες στη σύγχρονη οικονομία. Στο σύνολό τους, 
οι υπηρεσίες παράγουν σχεδόν το 70% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και τω
ν θέσεων απασχόλησης και προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες οικονομικής μεγέθ
υνσης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτώ
ν βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας οικονομικής μεταρρύθμισης που διακήρυ
ξε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας για τη μεταμόρφωση της ΕΕ, με ορίζο
νται το 2010, στην πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης παγκοσμί
ως. Μέχρι τώρα πράγματι, το δυναμικό ανάπτυξης των υπηρεσιών δεν ήταν δυνατόν
να αξιοποιηθεί πλήρως λόγω των πολυάριθμων εμποδίων που παρακωλύουν την ανά
πτυξη των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών μεταξύ κρατών μελών.

Στην έκθεσή της σχετικά με την «κατάσταση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών»3 (στ
ο εξής «η έκθεση»), η Επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο των εν λόγω εμποδίων και
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «δέκα χρόνια μετά την υποτιθέμενη ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς είμαστε υποχρεωμένοι να διαπιστώσουμε ότι εξακολουθεί να υπάρ
χει μεγάλη απόσταση μεταξύ του οράματος μιας ολοκληρωμένης οικονομικής Ευρώπη
ς και της πραγματικότητας την οποία βιώνουν οι ευρωπαίοι πολίτες και πάροχοι υπηρε
σιών». Τα εμπόδια αυτά επηρεάζουν μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών όπως οι υπηρε
σίες διανομής, οργανισμών απασχόλησης, πιστοποίησης, εργαστηρίων, κατασκευώ
ν, κτηματομεσιτικών γραφείων, βιοτεχνιών, τουρισμού, νομοθετικώς κατοχυρωμένω
ν επαγγελμάτων κτλ. και θίγουν κυρίως τις ΜΜΕ οι οποίες κυριαρχούν στον τομέα
των υπηρεσιών. Οι ΜΜΕ αποθαρρύνονται συχνά να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες τ
ης εσωτερικής αγοράς διότι δεν έχουν τα μέσα να εκτιμήσουν και να καλυφθούν απ
ό τους νομικούς κινδύνους που συνδέονται με μια διασυνοριακή δραστηριότητα και
να αντιμετωπίσουν τη διοικητική πολυπλοκότητα. Η έκθεση και η ανάλυση του αντί
κτυπου στην πρόταση δείχνουν τον οικονομικό αντίκτυπο αυτών των δυσλειτουργιώ
ν υπογραμμίζοντας ότι αποτελούν τροχοπέδη για το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονο
μίας και το δυναμικό της από την άποψη της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας κα
ι της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Αυτά τα εμπόδια στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών μεταξύ κ
ρατών μελών εμφανίζονται ιδίως σε δύο περιπτώσεις:

- όταν ένας πάροχος υπηρεσιών ενός κράτους μέλους επιθυμεί να εγκατασταθεί
σε ένα άλλο κράτος μέλος για να παρέχει τις υπηρεσίες του (για παράδειγμα υ
πόκεινται σε επαχθή συστήματα αδειοδότησης, σε υπερβολικές διοικητικές δια
τυπώσεις, σε απαιτήσεις που συνιστούν διάκριση, σε οικονομική δοκιμή, κτ
λ.)∙

- όταν ένας πάροχος υπηρεσιών επιθυμεί να παρέχει, από το κράτος μέλος κατα
γωγής, μια υπηρεσία σ' ένα άλλο κράτος μέλος μετακινούμενος προσωρινά (γι
α παράδειγμα, μπορεί να υπόκειται στη νομική υποχρέωση εγκατάστασης στο
άλλο κράτος μέλος, ή εξασφάλισης άδειας από αυτό, ή να υπόκειται στη εφαρ
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4 Συμπεράσματα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας, 24 Μαρτίου 2000, παράγραφ
ος 17. Η αναγκαιότητα δράσης στον τομέα αυτό τονίστηκε επίσης κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών
συνόδων της Στοκχόλμης και της Βαρκελώνης, το 2001 και το 2002.

5 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια στρατηγική για την εσ
ωτερική αγορά υπηρεσιών, COM(2000) 888 τελικό της 29ης Δεκεμβρίου 2000.

6 2336η σύνοδος του Συμβουλίου «Εσωτερική αγορά - καταναλωτές - τουρισμός», της 12ης Μαρτίο
υ 2001, 6926/01 (presse 103) παράγραφος 17.

7 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια στρατηγική
για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών», A5-0310/2001, 4 Οκτωβρίου 2001.

8 Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής
«Μια στρατηγική για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών» (πρόσθετη γνωμοδότηση), CES 1472/200, 28
Νοεμβρίου 2001.

9 Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια στρα
τηγική για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών», CDR 134/200, 27 Ιουνίου 2001.

μογή των κανόνων του σχετικά με τους όρους άσκησης ή σε δυσανάλογες δια
δικασίες σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων).

Σε απάντηση στη διαπίστωση αυτή, η παρούσα πρόταση οδηγίας έχει ως στόχο τη θ
έσπιση ενός νομικού πλαισίου που διευκολύνει την άσκηση της ελεύθερης εγκατάστ
ασης των παρόχων υπηρεσιών στα κράτη μέλη καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία
των υπηρεσιών μεταξύ κρατών μελών. Επιδιώκει να καταργήσει ορισμένα νομικά εμ
πόδια στην υλοποίηση μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών και να εξασ
φαλίσει στους παρόχους υπηρεσιών και στους αποδέκτες την απαραίτητη ασφάλεια
δικαίου για την αποτελεσματική άσκηση αυτών των δύο θεμελιωδών ελευθεριών της
συνθήκης. 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ

Η πρόταση οδηγίας εντάσσεται στην πολιτική διαδικασία που εξήγγειλε, το 2000, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:

Το Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας ενέκρινε ένα πρόγ
ραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων με σκοπό τη μεταμόρφωση της Ευρωπαϊκής Έ
νωσης, με ορίζοντα το 2010, στην πιο ανταγωνιστική και πιο δυναμική οικονομία τη
ς γνώσης παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτό οι ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνή
σεων κάλεσαν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή μια στρατηγ
ική με στόχο την κατάργηση των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσι
ών4.

Το Δεκέμβριο του 2000, ανταποκρινόμενη στην έκκληση της συνόδου κορυφής της
Λισσαβώνας, η Επιτροπή καθόρισε «μια στρατηγική για την εσωτερική αγορά υπηρεσ
ιών»5 η οποία υποστηρίχθηκε πλήρως από τα κράτη μέλη6, το Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο7, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή8 και την Επιτροπή των Περιφερειών9. 
Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι να δοθεί δυνατότητα να παρέχονται υπηρεσίες σ
ε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο εύκολα όσο και στο εσωτερικό ενός κράτους μέλ
ους. Στηρίζεται πρώτ’ απ’ όλα σε μια οριζόντια προσέγγιση που διαπερνά όλους του
ς τομείς της οικονομίας που αφορούν υπηρεσίες και προτείνει δύο στάδια για την εφ
αρμογή της: πρώτον, μια απογραφή των δυσκολιών που παρεμποδίζουν την ορθή λε
ιτουργία της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών και στη συνέχεια επεξεργασία των κατά
λληλων λύσεων για τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί, ιδίως μιας οριζόντιας νομ
οθετικής πράξης. 
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10 Η έκθεση αυτή της Επιτροπής εμπεριέχει, από ορισμένες απόψεις, όσον αφορά τις υπηρεσίες, την ιδέα
της απογραφής των εθνικών διατάξεων που προβλέπεται από το πρώην άρθρο 100 Β της συνθήκης Ε
Κ.

11 Συμπεράσματα σχετικά με τα εμπόδια της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, κα
τά την 2462η σύνοδο του Συμβουλίου - Ανταγωνιστικότητα (Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, έρευνα). 
Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2002, 13839/02 (Presse 344).

12 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά με την ανακοίνωση της
Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή κ
αι την Επιτροπή των Περιφερειών: Επισκόπηση 2002 της στρατηγικής για την εσωτερική αγορά - Τήρ
ηση της υπόσχεσης (COM(2002) 171 - C5-0283/2002 - 2002/2143(COS)). A5-0026/2003∙ σημείο 35.

13 Σημείο 36.
14 «Στρατηγική της εσωτερικής αγοράς. Προτεραιότητες 2003 – 2006». Ανακοίνωση της Επιτροπής προς τ

Τον Ιούλιο του 2002, η Επιτροπή παρουσίασε την έκθεση με τίτλο «η κατάσταση της
εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών» η οποία επιστεγάζει το πρώτο στάδιο της στρατηγική
ς καταγράφοντας, όσο το δυνατόν πληρέστερα, τα σύνορα που εξακολουθούν να υπ
άρχουν στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών. Η έκθεση αναλύει επίσης τα κοινά χαρακ
τηριστικά των συνόρων αυτών και προβαίνει σε μια πρώτη αξιολόγηση του οικονομ
ικού τους αντίκτυπου10. 

Το Νοέμβριου του 2002, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την έκθεση
της Επιτροπής11, αναγνωρίζουν «ότι μια δεκαετία μετά την προβλεφθείσα ολοκλήρωσ
η της εσωτερικής αγοράς, χρειάζεται ακόμη σημαντικό έργο για να καταστεί πραγματικ
ότητα η εσωτερική αγορά υπηρεσιών» και τονίζουν «ότι θα πρέπει να δοθεί πολύ μεγά
λη πολιτική προτεραιότητα στην άρση τόσο των νομοθετικών όσο και των μη νομοθετι
κών εμποδίων από τις υπηρεσίες που παρέχονται στην εσωτερική αγορά, ως μέρος του
γενικού στόχου που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας, να καταστεί δηλ
αδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ως το 2010 η πιο δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία στ
ον κόσμο». Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες σχετικά με
τις πρωτοβουλίες που προβλέπονται στο πλαίσιο του δεύτερου σταδίου της στρατηγι
κής, ιδίως σχετικά με το νομοθετικό μέσο. 

Το Φεβρουάριο του 2003, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε επίσης την ικανοπ
οίησή του για την έκθεση της Επιτροπής και υπογράμμισε ότι «επιμένει ότι το Συμβο
ύλιο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να επαναβεβαιώσει την προσήλωση των κρατών μελ
ών στις αρχές της χώρας καταγωγής και της αμοιβαίας αναγνώρισης ως θεμελιώδη βά
ση για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών»12. Τέλος, το
Κοινοβούλιο «χαιρετίζει τις προτάσεις για έναν οριζόντιο μηχανισμό που θα εξασφαλί
σει την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης, με τη
ν κατά το δυνατόν προώθηση της αυτόματης αναγνώρισης, μέσω της διοικητικής συνε
ργασίας και, όποτε είναι απολύτως αναγκαίο, μέσω της εναρμόνισης»13.

Το Μάρτιο του 2003, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής διάστασης της στρατη
γικής της Λισσαβώνας, το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικαλέστηκε την ενίσχυση
του οριζόντιου ρόλου του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα» για τη βελτίωση της α
νταγωνιστικότητας και της μεγέθυνσης στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισ
ης την οποία θα εκπονήσει η Επιτροπή. Η υλοποίηση ενός σαφούς και ισόρροπου ν
ομικού πλαισίου που να ευνοεί την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών στην εσωτ
ερική αγορά είναι ένα από τα απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη των στόχων της
νέας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα.

Το Μάιο του 2003, στη «Στρατηγική της εσωτερικής αγοράς»14, η Επιτροπή ανακοίν
ωσε ότι, «πριν από το τέλος του 2003, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση οδηγίας σχετι
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ο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και τη
ν Επιτροπή των Περιφερειών∙ COM(2003) 238 της 7ης Μαΐου 2003.

15 Συμπεράσματα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών, 16-17.10.2003, παράγραφο
ς 16.

16 COM(2002) 441 που προαναφέρθηκε, μέρος II.

κά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, η οποία θα καθιερώσει ένα σαφές και ισόρ
ροπο νομικό πλαίσιο με στόχο να διευκολυνθούν οι όροι εγκατάστασης και διασυνορια
κής παροχής υπηρεσιών. Η εν λόγω οδηγία θα περιλαμβάνει ένα σύνολο διατάξεων σχ
ετικά με την αμοιβαία αναγνώριση, τη διοικητική συνεργασία και την εναρμόνιση - ότ
αν είναι απολύτως αναγκαία - και θα ενθαρρύνει την έκδοση ευρωπαϊκών κωδίκων δε
οντολογίας/επαγγελματικών κανόνων». 

Τον Οκτώβριο του 2003, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε ότι η εσωτερική αγ
ορά αποτελεί βασικό τομέα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκή
ς οικονομίας και για τη δημιουργία των συνθηκών που θα ευνοήσουν τη μεγέθυνση
και την απασχόληση. Για το σκοπό αυτό, καλεί «την Επιτροπή να υποβάλει ενδεχόμε
νες περαιτέρω προτάσεις για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την πλήρη α
ξιοποίηση του δυναμικού της, την προαγωγή του επιχειρηματικού πνεύματος και τη δη
μιουργία πραγματικής εσωτερικής αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών, λαμβάνοντας δε
όντως υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης του εφοδιασμού και της παροχής υπηρεσιών γε
νικού ενδιαφέροντος15.»

3. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

α) Μια οδηγία πλαίσιο

Η οδηγία θα θεσπίσει ένα γενικό νομικό πλαίσιο εφαρμόσιμο, εκτός εξαιρέσεων, σε
όλες τις οικονομικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών. Η οριζόντια αυτή προσέγ
γιση αιτιολογείται από το γεγονός ότι, όπως επεξηγείται στην έκθεση16, τα νομικά εμ
πόδια που παρακωλύουν την υλοποίηση μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς υπηρ
εσιών είναι συχνά κοινά σε πολλούς διαφορετικούς τομείς δραστηριοτήτων και έχου
ν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. 

Δεδομένου ότι πρόκειται για μια οδηγία πλαίσιο, η πρόταση δεν έχει ως στόχο τον κ
αθορισμό λεπτομερών κανόνων ή την εναρμόνιση όλων των κανόνων των κρατών μ
ελών που εφαρμόζονται στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών. Μια τέτοια προσέ
γγιση θα οδηγούσε σε υπερβολική νομοθετική ρύθμιση και σε ενοποίηση των ιδιαιτε
ροτήτων των εθνικών συστημάτων ρύθμισης των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσι
ών. Η πρόταση, αντίθετα, ασχολείται αποκλειστικά με τα ουσιώδη ζητήματα για την
ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών δίδοντας έμφαση στις διατάξεις
που προβλέπουν εναρμόνιση επικεντρωμένη σε συγκεκριμένα σημεία, στον καθορισ
μό σαφών υποχρεώσεων αποτελέσματος που δεν προδικάζουν νομικές τεχνικές για
την υλοποίησή τους και στις διατάξεις που αποσκοπούν στη διασαφήνιση των αντίσ
τοιχων ρόλων μεταξύ κράτους μέλους καταγωγής και κράτους μέλους προορισμού τ
ης υπηρεσίας. Εξάλλου, η πρόταση παραπέμπει στα μέτρα εφαρμογής της Επιτροπής
για τους όρους εφαρμογής ορισμένων διατάξεων.

Ενώ θεσπίζει ένα γενικό νομικό πλαίσιο, η πρόταση αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες
κάθε επαγγέλματος ή τομέα δραστηριότητας. Αναγνωρίζει ειδικότερα την ιδιαιτερότ
ητα των νομοθετικώς κατοχυρωμένων επαγγελμάτων και τον ιδιαίτερο ρόλο της αυτ
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ορρύθμισης. Έτσι, για παράδειγμα, η πρόταση προβλέπει (άρθρο 17) συγκεκριμένο
αριθμό παρεκκλίσεων από την αρχή της χώρας καταγωγής οι οποίες συνδέονται άμε
σα με τις ιδιαιτερότητες ορισμένων δραστηριοτήτων∙ επίσης, για ορισμένες δραστηρ
ιότητες προβλέπει ειδικές διατάξεις όπως αυτές για τις επαγγελματικές ασφάλειες κα
ι εγγυήσεις (άρθρο 27), τις εμπορικές επικοινωνίες των νομοθετικώς κατοχυρωμένω
ν επαγγελμάτων (άρθρο 29) ή τις δραστηριότητες πολλαπλών ειδικοτήτων (άρθρο
30)∙ τέλος, παραπέμπει σε συγκεκριμένες μεθόδους ρύθμισης για ορισμένες δραστη
ριότητες όπως οι κώδικες δεοντολογίας για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλ
ματα (άρθρο 39).

Εξάλλου, η πρόταση δεν προδικάζει την ανάληψη άλλων κοινοτικών πρωτοβουλιώ
ν, νομοθετικών ή μη, στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών. 

β) Ένας συνδυασμός μεθόδων ρύθμισης

Η πρόταση οδηγίας βασίζεται σ’ ένα συνδυασμό τεχνικών πλαισίωσης των δραστηρι
οτήτων παροχής υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

- η αρχή της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με την οποία ο πάροχος υπηρεσιών υπ
άγεται μόνο στη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος και τα
κράτη μέλη δεν μπορούν να περιορίσουν τις υπηρεσίες ενός παρόχου εγκατεστ
ημένου σε ένα άλλο κράτος μέλος. Επιτρέπει έτσι στον πάροχο να προσφέρει
μια υπηρεσία σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη χωρίς να υπάγεται στις ν
ομοθετικές τους ρυθμίσεις. Η αρχή αυτή εξασφαλίζει ότι το κράτος μέλος κατ
αγωγής αναλαμβάνει τις ευθύνες του, υποχρεώνοντάς το να φροντίσει για τον
αποτελεσματικό έλεγχο των παρόχων που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός το
υ ακόμη και αν παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη∙

- παρεκκλίσεις από την αρχή της χώρας καταγωγής, ιδίως από το άρθρο 17, οι ο
ποίες είναι αναγκαίες για να ληφθεί υπόψη η διαφορά του επιπέδου προστασία
ς του γενικού συμφέροντος σε ορισμένους τομείς, η έκταση της κοινοτικής εν
αρμόνισης, ο βαθμός διοικητικής συνεργασίας ή ορισμένα κοινοτικά μέσα. Με
ρικές από τις παρεκκλίσεις αυτές είναι προσωρινές, έως το 2010, ώστε να υπά
ρχει χρόνος για τη συμπληρωματική εναρμόνιση ορισμένων ειδικών ζητημάτω
ν. Τέλος, υπάρχει δυνατότητα παρεκκλίσεων σε μεμονωμένες περιπτώσεις στο
πλαίσιο της τήρησης ορισμένων ουσιαστικών προϋποθέσεων και διαδικασιών∙

- η θέσπιση υποχρεώσεων αμοιβαίας βοήθειας μεταξύ εθνικών αρχών, η οποία ε
ίναι απαραίτητη για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου αμοιβαίας εμπιστοσύνη
ς μεταξύ κρατών μελών στην οποία βασίζεται η αρχή της χώρας καταγωγής. Γι
α να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων, η πρόταση προβλέπει
υψηλό βαθμό διοικητικής συνεργασίας μεταξύ αρχών οργανώνοντας την κατα
νομή των καθηκόντων ελέγχου, τις ανταλλαγές πληροφοριών και την αλληλοβ
οήθεια∙

- η στοχοθετημένη εναρμόνιση για την εξασφάλιση της προστασίας του γενικού
συμφέροντος σε ορισμένους βασικούς τομείς όπου οι έντονες διαφορές των επ
ιπέδων προστασίας, κυρίως όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, εν
δέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την αμοιβαία εμπιστοσύνη η οποία είναι απαραί
τητη για την αποδοχή της αρχής της χώρας καταγωγής και να δικαιολογήσουν, 
σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, περιοριστικά μέτρα στην ελεύθερ
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17 COM(2002) 441 που προαναφέρθηκε, μέρος II, παράγραφος Γ 2.
18 Βλέπε ανάλυση του αντίκτυπου, παράγραφος 6.3.2.

η κυκλοφορία. Εξάλλου, η εναρμόνιση αφορά επίσης τη διοικητική απλούστευ
ση και την κατάργηση ορισμένων ειδών απαιτήσεων∙

- οι εναλλακτικές μέθοδοι ρύθμισης οι οποίες είναι σημαντικές για τη ρύθμιση τ
ων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών. Η πρόταση αναγνωρίζει πλήρως το ρ
όλο τους ενθαρρύνοντας τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκπονήσουν, σε κοινοτικό
επίπεδο, κώδικες δεοντολογίας για ειδικά θέματα. 

γ) Συντονισμός των διαδικασιών εκσυγχρονισμού

Η πρόταση οδηγίας αποσκοπεί στο συντονισμό, σε κοινοτικό επίπεδο, του εκσυγχρο
νισμού των εθνικών συστημάτων ρύθμισης των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιώ
ν για την κατάργηση των νομικών εμποδίων στην υλοποίηση μιας πραγματικής εσωτ
ερικής αγοράς υπηρεσιών. Η έκθεση, πράγματι, υπογραμμίζει την αντίσταση των εθ
νικών νομοθεσιών στον εκσυγχρονισμό και διαπιστώνει ότι «οι θεμελιώδεις αρχές τη
ς συνθήκης, η εμβέλεια που τους παρασχέθηκε από το Δικαστήριο, τα διαδοχικά φιλόδ
οξα προγράμματα του 1962 και του 1985 δεν οδήγησαν πάντα στην προσαρμογή των ε
θνικών νομοθεσιών που θα μπορούσε να αναμένει κανείς17.»

Για την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης εκσυγχρονισμού, δεν θα ήταν αποτελεσματι
κή η προσαρμογή των νομοθεσιών κατά περίπτωση και ανάλογα με το κράτος μέλο
ς, σε συνέχεια των διαδικασιών επί παραβάσει που έχει κινήσει η Επιτροπή, διότι πρ
όκειται για μια διαδικασία καθαρά κατασταλτική και χωρίς κοινή πολιτική βούληση
γύρω από ένα κοινό στόχο18. Αντίθετα, η προσαρμογή των νομοθεσιών από όλα τα
κράτη σύμφωνα με κοινές αρχές και κοινό χρονοδιάγραμμα θα επιτρέψει τον πολλα
πλασιασμό, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, του αναμενόμενου αποτελέσματος οικονομικής
ανάπτυξης, την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελώ
ν που έχουν διαφορετικούς ρυθμούς προσαρμογής και την ενθάρρυνση μεγαλύτερης
κινητοποίησης γύρω από το στόχο αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της διάθεσης εθ
νικών και κοινοτικών διοικητικών πόρων. 

Έτσι, κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταφοράς της οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει:

- να απλουστεύσουν τις διοικητικές διαδικασίες και διατυπώσεις που πλαισιώνο
υν τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (τμήματα 1 και 2 του κεφαλαίου
II), κυρίως με τη βοήθεια των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης (άρθρο 6), των
ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 8) και της απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδ
ότησης για την πρόσβαση στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσ
κηση των εν λόγω δραστηριοτήτων (άρθρα 10 έως 13)∙ πρέπει να σημειωθεί ότ
ι οι υποχρεώσεις κοινοποίησης πληροφοριών (άρθρο 7) και εξασφάλισης της η
λεκτρονικής διεκπεραίωσης διαδικασιών (άρθρο 8) δεν εμποδίζουν τα κράτη μ
έλη να διατηρήσουν παράλληλα άλλες μεθόδους επικοινωνίας και διεκπεραίω
σης διαδικασιών∙

- να καταργήσουν από τη νομοθεσία τους ορισμένες απαιτήσεις που απαριθμού
νται στην οδηγία, οι οποίες παρεμποδίζουν την πρόσβαση στις δραστηριότητε
ς παροχής υπηρεσιών και την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων (άρθρα 14, 
21, 29)∙
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- να εξασφαλίσουν στη νομοθεσία τους την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσι
ών που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη και να προσαρμόσουν αναλόγως το
υς κανόνες που αντιτίθενται σ’ αυτή (άρθρα 16, 20, 23, 25)∙

- να αξιολογήσουν την αιτιολόγηση και την αναλογικότητα ορισμένων απαιτήσε
ων που απαριθμούνται στην οδηγία οι οποίες, εφόσον υπάρχουν στις νομοθετι
κές τους ρυθμίσεις, ενδέχεται να έχουν σημαντικά περιοριστικά αποτελέσματα
για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών (άρθρα 9, 15 και
30). Η αξιολόγηση αυτή αναμένεται να οδηγήσει στην κατάργηση των αδικαιο
λόγητων απαιτήσεων και θα αποτελέσει αντικείμενο αμοιβαίας αξιολόγησης η
οποία θα μπορούσε, ενδεχομένως, να καταλήξει στην αναγκαιότητα υποβολής
προτάσεων για άλλες πρωτοβουλίες σε κοινοτικό επίπεδο. 

δ) Μια δυναμική προσέγγιση

Δεδομένης της έκτασης των εμποδίων που εντοπίστηκαν στην έκθεση, η υλοποίηση
ενός πραγματικού χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα για τις υπηρεσίες είναι μια διαδικ
ασία για την ολοκλήρωση της οποίας θα χρειαστεί πολύς χρόνος. Ο εκσυγχρονισμός
ορισμένων κανόνων των κρατών μελών απαιτεί πράγματι αλλαγές εις βάθος (για πα
ράδειγμα τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης, η ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιώ
ν) ή μια ειδική συμπληρωματική εναρμόνιση για ορισμένες δραστηριότητες ή, ακόμ
η, τη συνεκτίμηση της εξέλιξης της κοινοτικής ολοκλήρωσης σε άλλους τομείς. Για
να αποφευχθεί μια στατική προσέγγιση η οποία θα αντιμετώπιζε μόνο ένα πρόβλημα
αφήνοντας τα υπόλοιπα ανεπίλυτα, η πρόταση οδηγίας υιοθετεί μια βαθμιαία προσέγ
γιση με στόχο την υλοποίηση, με ορίζοντα το 2010, μιας πραγματικής αγοράς υπηρε
σιών. Έτσι, η πρόταση προβλέπει:

- την προοδευτική εφαρμογή ορισμένων διατάξεών της (άρθρα 6 έως 8)∙

- τη συμπληρωματική εναρμόνιση ορισμένων ειδικών ζητημάτων που έχουν εντ
οπιστεί, όπως η μεταφορά χρημάτων, τα τυχερά παιχνίδια και η δικαστική είσπ
ραξη οφειλών (άρθρο 40, παράγραφος 1), που αποτελούν αντικείμενο προσωρ
ινής παρέκκλισης από την αρχή της χώρας καταγωγής (άρθρο 18). Εξάλλου, ε
νδέχεται να εντοπιστούν νέες ανάγκες εναρμόνισης κυρίως στο τομέα της προ
στασίας των καταναλωτών και των διασυνοριακών συμβάσεων (άρθρο 40, παρ
άγραφος 2, στοιχείο δ)∙

- τη δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της αρχής της χώρας καταγω
γής ανάλογα με την εξέλιξη της εναρμόνισης των κανόνων σε ορισμένους τομ
είς (άρθρα 17, σημείο 21) και19, παράγραφος 2)∙

- τη δυνατότητα για την Επιτροπή να εκδώσει εκτελεστικά μέτρα για τους όρους
εφαρμογής ορισμένων διατάξεων (άρθρο 8, παράγραφος 3, άρθρο 22, παράγρ
αφος 4, άρθρο 26, παράγραφος 6, άρθρο 27, παράγραφος 5 και άρθρο 38)∙

- τον εντοπισμό ενδεχόμενων αναγκών για νέες πρωτοβουλίες, κυρίως μέσω της
διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης (άρθρο 40, παράγραφος 2).

Η δυναμική της πρότασης μπορεί να συνοψιστεί σε πίνακα, ως εξής:
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1 έτος μετά την έκδο
ση

(πρόβλεψη: 2005)

Λήξη της προθεσμία
ς μεταφοράς

(πρόβλεψη: 2007)

Το αργότερο στις 31 
Δεκεμβρίου 2008

1η Ιανουαρίου 2010 Δεν υπάρχει συγκεκ
ριμένη προθεσμία,

ανάλογα με τις ανάγ
κες

Ανάλογα με την πρ
όοδο της κοινοτικής

εναρμόνισης

προτάσεις της Επιτρο
πής για συμπληρωμα
τική εναρμόνιση (άρθρ
ο 40) σχετικά με:
- τη μεταφορά χρημάτ

ων,
- τα τυχερά παιχνίδια,
- τη δικαστική είσπρα

ξη οφειλών

- Κατάργηση των απαι
τήσεων που απαγορε
ύονται (άρθρο 14)

- Κατάργηση των περι
ορισμών στην ελεύθε
ρη κυκλοφορία (κεφ. 
III) εκτός των προσω
ρινών παρεκκλίσεων
(άρθρο 18) ή αυτών
που αναφέρονται στο
άρθρο 17.

- Εναρμόνιση των συσ
τημάτων αδειοδότηση
ς (άρθρα 10 έως 13)

- Εναρμόνιση της ποιό
τητας των υπηρεσιών
(κεφ. IV)

- Αμοιβαία βοήθεια (Κε
φ. V)

- Αμοιβαία αξιολόγησ
η:
. έκθεση κάθε κράτο

υς μέλους για την α
ξιολόγηση των απαι
τήσεων του δικού τ
ους καθεστώτος (ά
ρθρα 9, 15 30)·

. κάθε κράτος μέλος
υποβάλλει, εντός 6 
μηνών, παρατηρήσ
εις για τις εκθέσεις τ
ων άλλων κρατών
μελών.

-Ενιαίο κέντρο εξυπηρ
έτησης (άρθρο 6)

-Δικαίωμα ενημέρωση
ς (άρθρο 7)

-Ηλεκτρονική διεκπερ
αίωση διαδικασιών (
άρθρο 8)

-Αμοιβαία αξιολόγησ
η:
συνθετική έκθεση τη
ς Επιτροπής συνοδε
υόμενη ενδεχομένως
από συμπληρωματικ
ές προτάσεις πρωτο
βουλιών (άρθρο 41)

Τέλος των προσωριν
ών παρεκκλίσεων όσο
ν αφορά τη χώρα κατ
αγωγής (άρθρο 18, π
αράγραφος 2) για:
- τη μεταφορά χρημάτ

ων,
- τη δικαστική είσπρα

ξη οφειλών

Εκτελεστικά μέτρα (ε
πιτροπολογία) (άρθρο
42)
- ηλεκτρονική διεκπε

ραίωση διαδικασιώ
ν

- βοήθεια προς τους
αποδέκτες,

- πληροφορίες για το
υς παρόχους και τις
υπηρεσίες τους

- επαγγελματικές ασ
φάλειες και εγγυήσ
εις,

- αμοιβαία βοήθεια
- αμοιβαία αξιολόγησ

η.

Εντοπισμός αναγκών
για νέες πρωτοβουλίε
ς (άρθρο 40, παράγρα
φος 2) ως αποτέλεσμ
α:
- της εμπειρίας από

παρεκκλίσεις σε με
μονωμένες περιπτώ
σεις,

- της έλλειψης κωδίκ
ων δεοντολογίας,

- της αναθεώρησης τ
ου κοινοτικού κεκτη
μένου στον τομέα τ
ης προστασίας των
καταναλωτών και τ
ης υλοποίησης του
σχεδίου δράσης της
Επιτροπής σχετικά
με το δίκαιο των συ
μβάσεων

Το πεδίο εφαρμογής τ
ης παρέκκλισης από τ
ην αρχή της χώρας κα
ταγωγής σχετικά με τι
ς συμβάσεις που συν
άπτουν οι καταναλωτέ
ς και σχετικά με τις πα
ρεκκλίσεις σε μεμονω
μένες περιπτώσεις (ά
ρθρο 19) περιορίζεται
στο μη εναρμονισμένο
τομέα.

ε) Ένα πλαίσιο που διευκολύνει την πρόσβαση στις υπηρεσίες

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι οι χρήστες των υπηρεσιών, ιδίως οι καταναλωτές, είναι, 
μαζί με τις ΜΜΕ, τα κυριότερα θύματα της απουσίας μιας πραγματικής εσωτερικής
αγοράς υπηρεσιών: δεν μπορούν να επωφεληθούν της μεγάλης ποικιλίας υπηρεσιών
σε ανταγωνιστικές τιμές και της καλύτερης ποιότητας ζωής που θα ανάμεναν από έν
α χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα. Δημιουργώντας τις νομικές προϋποθέσεις και την
ασφάλεια δικαίου για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών μεταξ
ύ κρατών μελών και διευρύνοντας έτσι την προσφορά των προσπελάσιμων υπηρεσι
ών, η οδηγία αναμένεται να ωφελήσει άμεσα τους αποδέκτες των υπηρεσιών. Εξάλλ
ου, η οδηγία θα εξασφαλίσει την καλύτερη ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιώ
ν ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα του ελέγχου των δραστηριοτήτων παροχής υ
πηρεσιών σε κοινοτικό επίπεδο. Ακόμη, η πρόταση:

- προβλέπει το δικαίωμα των αποδεκτών να χρησιμοποιούν υπηρεσίες παρόχων
που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη χωρίς να εμποδίζονται ή να απο
τρέπονται από περιοριστικά μέτρα εκ μέρους της χώρας κατοικίας τους (άρθρο
20) ή από διακριτικές συμπεριφορές δημόσιων αρχών ή ιδιωτικών φορέων (άρ
θρο 21). Για τους αποδέκτες υπηρεσιών υγείας, η πρόταση διασαφηνίζει, σύμφ
ωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, τις περιπτώσεις όπου ένα κράτος μέλο
ς μπορεί να υποβάλλει σε προηγούμενη έγκριση την κάλυψη των δαπανών ιατ
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ροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχεται σε ένα άλλο κράτος μέλος∙

- εξασφαλίζει στον αποδέκτη ειδική βοήθεια στο κράτος μέλος κατοικίας του, η
οποία συνίσταται στην πληροφόρηση σχετικά με τις νομοθεσίες των άλλων κρ
ατών μελών, τα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας και τις ενώσεις ή τους ορ
γανισμούς που προσφέρουν πρακτική βοήθεια (άρθρο 22)∙

- ενισχύει σημαντικά το δικαίωμα ενημέρωσης των αποδεκτών σχετικά με τις υπ
ηρεσίες για να τους δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συνειδητές επιλ
ογές. Επί του παρόντος, ορισμένες δραστηριότητες υπηρεσιών υπόκεινται ήδη
σε υποχρεώσεις διαφάνειας δυνάμει των κοινοτικών διατάξεων, αλλά πολλές ά
λλες δεν υπόκεινται ελλείψει διατάξεων εφαρμόσιμων σε όλες τις δραστηριότη
τες παροχής υπηρεσιών (άρθρα 26, 27, 28, 30, 31, 32)∙

- ενισχύει την προστασία του αποδέκτη προβλέποντας υποχρεώσεις σχετικά με τ
ην εντιμότητα του παρόχου, ιδίως την υποχρέωση επαγγελματικής ασφάλισης
για τις υπηρεσίες που παρουσιάζουν συγκεκριμένο κίνδυνο για την υγεία ή την
ασφάλεια ή συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό κίνδυνο για τον αποδέκτη (άρθ
ρο 27) ή τις διατάξεις για τις δραστηριότητες πολλαπλών ειδικοτήτων (άρθρο
30) ή τη διευθέτηση των διαφορών (άρθρο 32).

4. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η παρούσα πρόταση είναι αποτέλεσμα πολυάριθμων μελετών, ερευνών και διαβουλ
εύσεων με τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ενδιαφερόμενα μέρη π
ου ξεκίνησαν μετά τη δρομολόγηση της στρατηγικής για την εσωτερική αγορά υπηρ
εσιών το Δεκέμβριο του 2000 και περιγράφονται στην ανάλυση του αντίκτυπου. Επι
πλέον, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και η Επιτροπή των Περιφερε
ιών, συμμετείχαν επίσης ουσιαστικά στη χάραξη της στρατηγικής για μια εσωτερική
αγορά υπηρεσιών.

5. ΣΥΝΟΧΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Η υλοποίηση μιας εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών δεν θα επιτευχθεί μόνο με τη βοήθ
εια ενός νομοθετικού μέσου, αλλά χρειάζεται και άλλα συνοδευτικά μέσα. Εξάλλου, 
από νομική άποψη, η πρόταση συνδέεται άμεσα με τα άλλα κοινοτικά μέσα: αν μια
δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών καλύπτεται ήδη από ένα ή περισσότερα κοινοτικ
ά μέσα, η οδηγία και τα μέσα της εφαρμόζονται με τρόπο σωρευτικό, ενώ οι απαιτή
σεις που προβλέπονται από το ένα μέσο προστίθενται σε αυτές που προβλέπονται α
πό τα άλλα. Αν προκύψουν ζητήματα συμβατότητας σε σχέση με ένα συγκεκριμένο
άρθρο, το τελευταίο προβλέπει παρεκκλίσεις (στο άρθρο 17, για παράδειγμα) ή κατά
λληλες ρήτρες σύνδεσης για την εξασφάλιση της συνοχής μεταξύ της οδηγίας και τω
ν κοινοτικών αυτών μέσων. Τέλος, η πρόταση δεν προδικάζει την ανάληψη άλλων κ
οινοτικών πρωτοβουλιών, νομοθετικών ή μη, στον τομέα της προστασίας των καταν
αλωτών.

Σύνδεση με ορισμένες πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη:

- Ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται σε επιχειρήσεις. Παράλλη
λα με την πρότασή της για οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγ
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19 COM(2003) 747.
20 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των

επαγγελματικών προσόντων. COM(2002) 119 τελικό της 7ης Μαρτίου 2002.
21 Οδηγία 96/71/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετ

ικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών.
22 Βλέπε συνθετική έκθεση: «Application des rιgles du Marchι intιrieur aux services de santι. Mise en 

œuvre par les Etats membres de la jurisprudence de la Cour." Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Ε
πιτροπής. SEC(2003) 900 της 28ης Ιουλίου 2003.

ορά, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για την ανταγωνιστικότητα των υπηρεσ
ιών που παρέχονται σε επιχειρήσεις και τη συμβολή τους στις επιδόσεις των επ
ιχειρήσεων19. Η ανακοίνωση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία των υπηρεσιών π
ου παρέχονται σε επιχειρήσεις για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και εξαγγέλλ
ει μια σειρά μέτρων ενθάρρυνσης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενό
ς ευρωπαϊκού φόρουμ για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε επιχειρήσεις. Ενώ
η οδηγία ασχολείται με την κατάργηση των νομικών και διοικητικών εμποδίω
ν, η ανταγωνιστικότητα του τομέα των υπηρεσιών εξαρτάται επίσης από ορισμ
ένα συμπληρωματικά οικονομικά μέτρα για τα οποία γίνεται λόγος στην ανακ
οίνωση σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται σε επιχειρήσεις.

- Επαγγελματικά προσόντα. Η παρούσα πρόταση οδηγίας συμπληρώνει την πρό
ταση οδηγίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων20, δεδομέν
ου ότι η πρώτη αφορά άλλα ζητήματα εκτός των επαγγελματικών προσόντων, 
όπως οι επαγγελματικές ασφαλίσεις, οι εμπορικές επικοινωνίες ή οι δραστηριό
τητες πολλαπλών ειδικοτήτων. Οι δύο προτάσεις είναι απόλυτα συμβατές διότ
ι, όσον αφορά την ελευθερία εγκατάστασης, αποσκοπούν στην διευκόλυνση τ
ης εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών και, όσον αφορά την ελεύθερη κυκ
λοφορία των υπηρεσιών, βασίζονται στην αρχή της χώρας καταγωγής.

- Απόσπαση εργαζομένων. Οι όροι απασχόλησης και εργασίας που εφαρμόζοντ
αι στην περίπτωση απόσπασης εργαζομένων αποτελούν αντικείμενο της οδηγί
ας 96/71/EΚ21 η οποία προβλέπει την εφαρμογή ορισμένων κανόνων της χώρα
ς στο έδαφος της οποίας είναι αποσπασμένος ο εργαζόμενος. Για να εξασφαλι
στεί η συνοχή με αυτήν την τελευταία οδηγία, στο άρθρο 17 της παρούσας πρ
ότασης οδηγίας προβλέπεται παρέκκλιση από την αρχή της χώρας καταγωγής
όσον αφορά αυτούς τους κανόνες. Για να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορί
α των υπηρεσιών και η εφαρμογή της οδηγίας 96/71/EΚ, η πρόταση διασαφηνί
ζει την κατανομή των καθηκόντων μεταξύ της χώρας καταγωγής και του κράτ
ους μέλους απόσπασης, καθώς και τους όρους εφαρμογής των διοικητικών δια
δικασιών ελέγχου (άρθρο 24).

- Επιστροφή δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η πρόταση οδηγίας ασ
χολείται με το ειδικό ζήτημα της συμβατότητας, με την αρχή της ελεύθερης κυ
κλοφορίας των υπηρεσιών, των καθεστώτων προηγούμενης έγκρισης για την κ
άλυψη των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχεται σ’ ένα άλ
λο κράτος μέλος. Ως προς αυτό, η πρόταση (άρθρο 23) περιλαμβάνει τη διάκρι
ση μεταξύ νοσοκομειακής και μη νοσοκομειακής περίθαλψης που ορίζεται με
σαφήνεια στην πάγια νομολογία του Δικαστηρίου22. Για τις περιπτώσεις όπου
μια τέτοια προηγούμενη έγκριση δικαιολογείται, η πρόταση διευκρινίζει τους ε
ιδικούς όρους έγκρισης σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου. Στη διαδι
κασία προβληματισμού υψηλού επιπέδου σχετικά με το ζήτημα της κινητικότη
τας των ασθενών και των εξελίξεων σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθα
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23 Έκθεση σχετικά με την ασφάλεια των υπηρεσιών για καταναλωτές. COM(2003) 313 τελικό της 6ης Ιο
υνίου 2003.

24 ΕΕ C 299, 10.12.2003, σ. 1.
25 COM(2003) 270 τελικό της 21ης Μαΐου 2003.

λψη στην ΕΕ εξετάστηκαν γενικότερα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ζ
ητημάτων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ασθενών, τη διευ
κόλυνση της συνεργασίας μεταξύ συστημάτων υγείας, την παροχή κατάλληλω
ν πληροφοριών για τους ασθενείς, τους επαγγελματίες και τους υπεύθυνους λή
ψης πολιτικών αποφάσεων, την εξασφάλιση της πρόσβασης στη διασυνοριακή
περίθαλψη και την ποιότητά τους, τον αντίκτυπο της διεύρυνσης και γενικότερ
α πώς θα βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου και θα συμβιβαστούν οι εθνικοί στόχοι
με τις κοινοτικές υποχρεώσεις στον τομέα αυτό. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει
μια ανακοίνωση την άνοιξη του 2004 η οποία θα καθορίζει μια σφαιρική στρα
τηγική για την αντιμετώπιση του ζητήματος της κινητικότητας των ασθενών κ
αι της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης συνοδευόμενη από προτάσεις που θα
ανταποκρίνονται στις συστάσεις της διαδικασίας προβληματισμού.

- Ασφάλεια των υπηρεσιών. Η Επιτροπή παρουσίασε μια έκθεση σχετικά με την
ασφάλεια των υπηρεσιών για καταναλωτές23, η οποία υπογραμμίζει τη σημαντι
κή έλλειψη στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την πραγματική διάσταση τ
ων κινδύνων και την ασφάλεια των υπηρεσιών. Διαπιστώνει επίσης την αδυνα
μία εντοπισμού συγκεκριμένων κενών στα συστήματα των κρατών μελών, ή σ
ημαντικών διαφορών στο πραγματικό επίπεδο προστασίας των κρατών μελών
και την έλλειψη εμποδίων στις συναλλαγές που οφείλονται στους διαφορετικο
ύς εθνικούς κανόνες η οποία θα μπορούσε να δικαιολογήσει την εναρμόνιση τ
ων εθνικών κανόνων για την ασφάλεια των υπηρεσιών. Η έκθεση καταλήγει σ
το συμπέρασμα ότι η κοινοτική δραστηριότητα πρέπει να έχει ως προτεραιότη
τα τη βελτίωση της συλλογής πληροφοριών αναφοράς στον εν λόγω τομέα και
τη θέσπιση μιας διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη
των πολιτικών και των ρυθμίσεων. Αν αποδειχθεί ότι υπάρχει σχετική ανάγκη, 
θα εγκριθούν διατάξεις που θεσπίζουν διαδικασίες καθορισμού ευρωπαϊκών π
ροτύπων. Η έκθεση προβλέπει τη θέσπιση κατάλληλου κοινοτικού πλαισίου γι
α το σκοπό αυτό. Οι εργασίες αυτές είναι επομένως συμπληρωματικές και σύμ
φωνες με την παρούσα πρόταση οδηγίας η οποία, εξάλλου, προβλέπει τη δυνα
τότητα παρεκκλίσεων σε μεμονωμένες περιπτώσεις για τη διαφύλαξη της ασφ
άλειας των υπηρεσιών (άρθρο 19). Το συμβούλιο, στο ψήφισμά του της 1ης Δ
εκεμβρίου 2003 σχετικά με την ασφάλεια των υπηρεσιών24, εξέφρασε την ικαν
οποίησή του για την έκθεση της Επιτροπής.

- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Βάσει ενός «πράσινου βιβλίου για τις υπηρεσίες κ
οινής ωφέλειας»25, η Επιτροπή ξεκίνησε ευρεία συζήτηση για το ρόλο της Ευρ
ωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών κοινής ω
φελείας. Η παρούσα πρόταση οδηγίας δεν έχει ως στόχο να εξετάσει αυτό το σ
υγκεκριμένο ζήτημα ούτε το ζήτημα του ανοίγματος των εν λόγω υπηρεσιών σ
τον ανταγωνισμό. Η πρόταση καλύπτει όλες τις υπηρεσίες που αντιπροσωπεύο
υν οικονομική δραστηριότητα κατά την έννοια της νομολογίας του Δικαστηρί
ου σχετικά με το άρθρο 49 της συνθήκης. Έτσι, δεν καλύπτει τις μη οικονομικ
ές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας αλλά μόνο τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ε
νδιαφέροντος. Ως προς αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι, στην πρόταση, ορισμέν
ες δραστηριότητες που ενδέχεται να εμπίπτουν στις υπηρεσίες γενικού οικονο
μικού ενδιαφέροντος αποτελούν αντικείμενο, στο μέτρο που η ιδιαιτερότητά τ
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ους το δικαιολογεί, παρεκκλίσεων από την αρχή της χώρας καταγωγής και ιδί
ως οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, 
φυσικού αερίου και νερού. Ακόμη, το πεδίο εφαρμογής της πρότασης δεν καλ
ύπτει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εφόσον τα ζητήματα αυτά καλύπτονται απ
ό τη νομοθετική δέσμη που εκδόθηκε το 2002. Ακόμη και στους τομείς στους
οποίους εφαρμόζεται η οδηγία, δεν θίγει την ελευθερία των κρατών μελών να
ορίζουν ποιες θεωρούν ως υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και πώς πρέπει να λειτο
υργούν οι υπηρεσίες αυτές.

- Διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της GATS. Η πρόταση οδηγίας είναι ένα μέσο
της εσωτερικής αγοράς και επομένως αφορά μόνο τους παρόχους των υπηρεσι
ών που είναι εγκατεστημένοι σ’ ένα κράτος μέλος, μεταξύ των οποίων περιλα
μβάνονται, σύμφωνα με το άρθρο 48 της συνθήκης, εταιρείες που έχουν συστ
αθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους και έχουν την καταστατι
κή τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους εντός της
Κοινότητας. Δεν εξετάζει εξωτερικές πτυχές και, ιδίως, δεν καλύπτει:

- την περίπτωση φορέων τρίτων χωρών που επιθυμούν να εγκατασταθούν
σ’ ένα κράτος μέλος (πρώτη εγκατάσταση στην ΕΕ)∙

- την περίπτωση φορέων τρίτων χωρών που επιθυμούν να παρέχουν τις υπ
ηρεσίες τους εντός της ΕΕ∙

- την περίπτωση υποκαταστημάτων εταιρειών τρίτων χωρών σε κράτος μέ
λος τα οποία, δεδομένου ότι δεν είναι εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμ
φωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους (κατά την έννοια του άρθρο
υ 48 της συνθήκης), δεν μπορούν να κάνουν χρήση της παρούσας οδηγί
ας.

Οι ανταλλαγές υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο αποτελούν αντικείμενο διεθνών
διαπραγματεύσεων, ιδίως στο πλαίσιο της GATS. Ως προς αυτό, πρέπει να υπ
ογραμμιστεί ότι η ΕΕ αποτελεί μια πολύ ανοικτή αγορά σε σύγκριση με πολλο
ύς από τους εμπορικούς της εταίρους. Η πρόταση δεν επηρεάζει αυτές τις διαπ
ραγματεύσεις που στοχεύουν στη διευκόλυνση των ανταλλαγών στον τομέα τ
ων υπηρεσιών και που υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα για την ΕΕ να εγκαθι
δρύσει ταχύτατα μια πραγματική εσωτερική αγορά υπηρεσιών για την εξασφά
λιση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και για την ενίσχ
υση της διαπραγματευτικής της θέσης. 

- eEurope. Η πρωτοβουλία eEurope καθώς και το σχέδιο δράσης eEurope 2005 
επιδιώκουν την ανάπτυξη σύγχρονων δημόσιων υπηρεσιών και ενός δυναμικο
ύ περιβάλλοντος για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ. Η ηλεκτρονική δημόσι
α διοίκηση (e-government), που είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της πρωτοβο
υλίας αυτής, θα διαδραματίσει επίσης σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της στ
ρατηγικής της Λισσαβώνας. Η παρούσα πρόταση είναι επομένως σύμφωνη με
το στόχο της πρωτοβουλίας «e-government» διότι επιδιώκει την απλούστευση
των διοικητικών διαδικασιών.

- Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Η πρόταση οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές
πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές26 ρυθμίζει τις εμπορικές π
ρακτικές που βλάπτουν τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών. Δεν κα
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26 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αθέμιτες εμπορικές πρακ
τικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση των ο
δηγιών 84/450/ΕΟΚ, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ (oδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές)∙
COM(2003) 356 τελικό της 18ης Ιουνίου 2003.

27 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μ
εταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των
καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών»)∙
COM(2003) 443 τελικό της 18ης Ιουλίου 2003.

λύπτει ευρύτερα ζητήματα της ρύθμισης των οικονομικών δραστηριοτήτων όπ
ως αυτά που αφορούν τους όρους εγκατάστασης. Επιδιώκει τη μείωση των εμ
ποδίων στην εσωτερική αγορά, τα οποία απορρέουν από τις διαφορές στις ρυθ
μίσεις όσον αφορά τη συμπεριφορά των επαγγελματιών απέναντι στους καταν
αλωτές, όπως είναι οι παραπλανητικές και οι επιθετικές πρακτικές πωλήσεων.

- Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες με την επιβο
λή της νομοθεσίας για τους καταναλωτές. Η πρόταση κανονισμού σχετικά με τ
η συνεργασία στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών27 δημιουργεί ένα
δίκτυο δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες για την προστασία των καταναλωτ
ών σε διασυνοριακές περιπτώσεις. Η πρόταση εγγυάται ότι κάθε κράτος μέλο
ς, κατόπιν αίτησης, προστατεύει αποτελεσματικά όλους τους καταναλωτές της
ΕΕ από αδίστακτους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο έδαφός του. 
Για την εξασφάλιση αποτελεσματικού και ουσιαστικού ελέγχου σε διασυνορια
κές περιπτώσεις, ο κανονισμός εναρμονίζει ορισμένες εξουσίες και ορισμένες
διαδικασίες των αρχών των κρατών μελών. Καταργεί, έτσι, στα κράτη μέλη το
υς φραγμούς στην προστασία των αλλοδαπών καταναλωτών. Στην παρούσα ο
δηγία, οι διατάξεις για τη συνεργασία, οι οποίες δεν εξετάζουν τα ίδια ζητήματ
α, θα συμπληρώσουν τις διατάξεις του κανονισμού όσον αφορά την προστασί
α του καταναλωτή.

- Αναθεώρηση του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα της προστασίας των κατ
αναλωτών. Η παρούσα πρόταση οδηγίας συνάδει με την αναθεώρηση του κοιν
οτικού κεκτημένου στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, συμπεριλα
μβανομένης της μετάβασης προς μια πλήρη εναρμόνιση, κυρίως στον τομέα τ
ου δικαίου των συμβάσεων.

- Οδηγία «κοινοποίηση» 98/34/ΕΚ. Σε περίπτωση που ένα σχέδιο εθνικού κανό
να για μια απαίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 15, παράγραφος 2 αφορά ειδι
κά μια υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμ
ογής της οδηγίας 98/34/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/48/ΕΚ, η
κοινοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 98/34/ΕΚ, όπως
τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/48/ΕΚ, ισχύει τόσο δυνάμει της οδηγίας
98/34/ΕΚ όσο και δυνάμει του άρθρου 15, παράγραφος 6 της παρούσας οδηγί
ας. Εξάλλου, η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος τη δυνατότητα επέκτασης
του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 98/34/ΕΚ στον τομέα των υπηρεσιών εκτός
από τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας. Στην περίπτωση αυτή, η δι
αδικασία κοινοποίησης που προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία αντικαθιστά, γι
α τις αντίστοιχες υπηρεσίες, την κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 15,
παράγραφος 6 της παρούσας οδηγίας.

- Διεθνές ιδιωτικό δίκαιο. Η Επιτροπή παρουσίασε δύο πρωτοβουλίες στον τομέ
α των κανόνων σύγκρουσης νόμων:
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28 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το εφαρμοστέο δίκαιο σ
τις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη ΙΙ»). COM(2003) 427 τελικό.

29 Πράσινο βιβλίο σχετικά με τη μετατροπή σε κοινοτική πράξη και τον εκσυγχρονισμό της σύμβασης τη
ς Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, »). COM(2003) 654 τελικό της
14ης Ιανουαρίου 2003.

30 Το άρθρο 55 της συνθήκης είναι ένα άρθρο παραπομπής που επιτρέπει την εφαρμογή του άρθρου 47,
παράγραφος 2 στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών.

- την πρόταση κανονισμού για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές
ενοχές28 που αποσκοπεί στη θέσπιση κοινών κανόνων σύγκρουσης νόμω
ν για το προσδιορισμό του εφαρμοστέου σε μια ενοχή δικαίου (ενώ μπο
ρεί να επιλεγεί το δίκαιο τρίτης χώρας). Για να εξασφαλιστεί η συνοχή μ
ε τις νομοθετικές πράξεις που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της πολιτικής τ
ης εσωτερικής αγοράς η οποία καθιερώνει την αρχή της χώρας καταγωγή
ς, όπως για παράδειγμα η παρούσα πρόταση οδηγίας, η πρόταση κανονισ
μού προβλέπει ειδική παρέκκλιση για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της ε
ν λόγω αρχής (άρθρο 23, παράγραφος 2)∙

- το πράσινο βιβλίο σχετικά με τη μετατροπή σε κοινοτική πράξη της σύμ
βασης της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές εν
οχές29. Η Επιτροπή αναφέρει ρητώς στο εν λόγω πράσινο βιβλίο «πως εί
ναι σαφές για την Επιτροπή ότι μια τέτοια πράξη δεν θα πρέπει να θίγει τις
αρχές της εσωτερικής αγοράς που διατυπώνονται στη συνθήκη ή στις πράξ
εις παράγωγου δικαίου».

Οι πράξεις αυτές μπορούν ωστόσο να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όχι μό
νο για τις δραστηριότητες που δεν καλύπτονται από την οδηγία, αλλά και για τ
α ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο παρεκκλίσεων από την αρχή της χώρα
ς καταγωγής, κυρίως της παρέκκλισης σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτον
ται από τους καταναλωτές καθώς και της παρέκκλισης σχετικά με την εξωσυμ
βατική ευθύνη του παρόχου σε περίπτωση που συμβεί ατύχημα σε ένα πρόσωπ
ο στο πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών στο κράτος μ
έλος στο οποίο μεταβαίνει ο πάροχος. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι το ζήτημα του καθορισμού της αρμοδιότητας τ
ων δικαστηρίων δεν εμπίπτει στην παρούσα οδηγία αλλά στον κανονισμό (Ε
Κ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δι
καιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπο
ρικές υποθέσεις, ή σε άλλες κοινοτικές πράξεις όπως η οδηγία 96/71/ΕΚ.

6. ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

α) Νομική βάση και επιλογή του μέσου

Η πρόταση οδηγίας βασίζεται στα άρθρα 47, παράγραφος 2 και 55 της συνθήκης30, κ
αθώς και στα άρθρα 71 και 80, παράγραφος 2 της συνθήκης για τα θέματα σχετικά μ
ε τις μεταφορές που δεν διέπονται από τις άλλες κοινοτικές πράξεις που βασίζονται
σ’ αυτά τα δύο τελευταία άρθρα. Η νομική αυτή βάση δικαιολογείται τόσο λόγω του
στόχου της όσο και του περιεχομένου της:

- στόχος: οι οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 47, παράγραφος 2 πρέπ
ει να στοχεύουν στη «διευκόλυνση της πρόσβασης στις μη μισθωτές δραστηριότ
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ητες και της άσκησής τους», που είναι ακριβώς και ο στόχος της πρότασης∙

- περιεχόμενο: το περιεχόμενο της πρότασης επιδιώκει σαφώς την πραγματική κ
ατάργηση των εμποδίων στην ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκλ
οφορία των υπηρεσιών προβλέποντας διατάξεις που απαγορεύουν ορισμένες α
παιτήσεις και που εξασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών. Ά
λλες διατάξεις εναρμονίζουν με στοχοθετημένο τρόπο ορισμένα ζητήματα ή ε
ξασφαλίζουν τη διοικητική συνεργασία στον απαραίτητο βαθμό για την κατάρ
γηση των εν λόγω εμποδίων. 

Όσον αφορά την επιλογή του μέσου, το άρθρο 47, παράγραφος 2 επιβάλλει τη χρήσ
η οδηγίας.

β) Επικουρικότητα

Η πρόταση οδηγίας έχει ως στόχο την κατάργηση των νομικών εμποδίων στην ελευ
θερία εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών και στην ελεύθερη κυκλοφορία των υ
πηρεσιών. Πρόκειται για εμπόδια που έχουν σαφώς εντοπιστεί βάσει καταγγελιών, α
ναφορών και ερωτήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαβουλεύσεων των ενδια
φερόμενων μερών και μελετών ή αναλύσεων.

Ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί με μονομερή δράση εκ μέρους των κρατώ
ν μελών. Πράγματι, σύμφωνα με τη νομολογία του δικαστηρίου, ορισμένα από τα ε
μπόδια αυτά μπορούν να δικαιολογηθούν ελλείψει κοινοτικού μέσου και απαιτούν ε
πομένως, για την κατάργησή τους, εκ των προτέρων συντονισμό των εθνικών συστη
μάτων, καθώς και διοικητική συνεργασία. Άλλα εμπόδια είναι ήδη ασύμβατα με τα ά
ρθρα 43 και 49 της συνθήκης αλλά δεν έχουν εξαλειφθεί από τα κράτη μέλη με δική
τους πρωτοβουλία και απαιτούν αντιμετώπιση κατά περίπτωση μέσω διαδικασιών επ
ί παραβάσει η οποία θα ήταν όπως έχει ήδη τονιστεί και αναποτελεσματική και δύσχ
ρηστη.

Εξάλλου, το μέλημα περιορισμού της αλληλεπίδρασης με τις ιδιαιτερότητες των εθνι
κών συστημάτων δικαιολογεί πολλές νομοθετικές επιλογές:

- η πρόταση δεν προχωρεί σε λεπτομερή και συστηματική εναρμόνιση του συνό
λου των εθνικών κανόνων που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες αλλά περιορίζετα
ι στα ουσιώδη ζητήματα των οποίων ο συντονισμός είναι απολύτως αναγκαίος
για την εξασφάλιση της ελεύθερης εγκατάστασης και της ελεύθερης κυκλοφορ
ίας των υπηρεσιών∙

- η εφαρμογή της αρχής της χώρας καταγωγής συμβάλλει στην επίτευξη του στό
χου εξασφάλισης της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών επιτρέποντας τα
υτόχρονα στα νομικά συστήματα των κρατών μελών να συνυπάρχουν με όλες
τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες τους, ενώ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για τον περιορισμό των υπηρεσιών ενός παρόχου εγκατεστημένου σε άλλο κρ
άτος μέλος∙

- η πρόταση αποφεύγει τις αλληλεπιδράσεις με τη θεσμική οργάνωση της νομοθ
ετικής ρύθμισης των υπηρεσιών των κρατών μελών. Για παράδειγμα, η πρότασ
η περιορίζεται στον προσδιορισμό των καθηκόντων των ενιαίων κέντρων εξυπ
ηρέτησης χωρίς να τους επιβάλλει θεσμικά χαρακτηριστικά (είδος οργανισμού - 
διοικητικός, εμπορικό επιμελητήριο, επαγγελματικοί σύλλογοι, κτλ.)∙ επίσης σ
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τον ορισμό της έννοιας «αρμόδια αρχή» (άρθρο 4, παράγραφος 8) η πρόταση
συνεκτιμά το γεγονός ότι η αρμόδια αρχή για μια και την αυτή δραστηριότητα
μπορεί να είναι, ανάλογα με το κράτος μέλος, ένας επαγγελματικός σύλλογος, 
μια διοικητική υπηρεσία ή μια επαγγελματική ένωση, χωρίς να επιβάλλει τη μι
α ή την άλλη μορφή.

γ) Αναλογικότητα

Η αρχή της αναλογικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 5 της συνθήκης είναι η ρίζα
πολλών νομοθετικών επιλογών στην πρόταση οδηγίας:

- η επιλογή μεταξύ των μεθόδων νομοθετικής ρύθμισης: η εναρμόνιση προτείνε
ται μόνο ως τελευταία λύση για ζητήματα για τα οποία δεν επαρκούν ούτε η δι
οικητική συνεργασία ούτε η παραπομπή στην έκδοση κωδίκων δεοντολογίας σ
ε κοινοτικό επίπεδο από τα ενδιαφερόμενα μέρη∙ η εναρμόνιση προτείνεται στ
ους τομείς στους οποίους κρίνεται απαραίτητη, όπως η προστασία των κατανα
λωτών∙

- το περιεχόμενο της εναρμόνισης: η πρόταση δίδει όσο γίνεται μεγαλύτερη προ
τεραιότητα στις υποχρεώσεις πληροφόρησης του παρόχου υπηρεσιών ώστε να
επιτραπεί στον αποδέκτη να πραγματοποιεί συνειδητές επιλογές∙

- ο ισορροπημένος συνδυασμός των διαφόρων μεθόδων ρύθμισης: η οδηγία προ
τείνει μια ισορροπία μεταξύ, αφενός, της παρεχόμενης έκτασης στην αρχή της
χώρας καταγωγής και, αφετέρου, του βαθμού εναρμόνισης, δυνητικής συνεργ
ασίας και παραπομπής στους κώδικες δεοντολογίας, καθώς και του αριθμού κ
αι της έκτασης των παρεκκλίσεων από την αρχή της χώρας καταγωγής. Η προτ
εινόμενη ισορροπία αντιπροσωπεύει μια επιλεκτική και ευέλικτη προσέγγιση π
ου λαμβάνει πλήρως υπόψη όλα τα θιγόμενα συμφέροντα∙

- το μέλημα να προβλεφθεί ένα πλαίσιο προσαρμοσμένο στις ΜΜΕ: οι διατάξει
ς σχετικά με το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης, οι διαδικασίες ηλεκτρονικής διεκ
περαίωσης, η πληροφόρηση και η βοήθεια που προσφέρονται στους παρόχους, 
η αρχή της χώρας καταγωγής, η απλούστευση των διαδικασιών για την απόσπ
αση, τα προαιρετικά μέτρα σχετικά με την πολιτική ποιότητας κτλ., όλα έχουν
ως κινητήρια δύναμη το μέλημα να διευκολυνθούν οι ΜΜΕ στην άσκηση των
ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς. 

Το σύνολο των νομοθετικών αυτών επιλογών επιτρέπει να προταθεί ένα ισόρροπο μ
έσο του οποίου οι διατάξεις δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του
στόχου της υλοποίησης μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών.

7. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

α) Ποιες δραστηριότητες καλύπτονται από την οδηγία (άρθρα 2 και 4);

Το άρθρο 2 ορίζει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας («οι υπηρεσίες παρόχων εγκατεστ
ημένων σ' ένα κράτος μέλος») και το άρθρο 4 στοιχείο α) ορίζει την «υπηρεσία»: «κά
θε μη μισθωτή οικονομική δραστηριότητα που συνίσταται στην παροχή εργασίας έναντ
ι οικονομικού ανταλλάγματος». 
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31 Υποθέσεις της 26ης Απριλίου 1988, Bond van Adverteerders, υπόθεση 352/85, σημείο 16∙ της 27ης Σε
πτεμβρίου 1988, Humbel, 263/86, σημείο 17∙ της 11ης Απριλίου 2000, Deliége, C-51/96 και
C-191/97, σημείο 56∙ της 12ης Ιουλίου 2001, Smits et Peerbooms, υπόθεση C-157/99, σημείο 57.

Συγκεκριμένα, ο ορισμός αυτός καλύπτει ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπ
ως, για παράδειγμα, οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με τη διοίκηση και τ
η διαχείριση, πιστοποίησης και δοκιμών, επισκευής, συντήρησης και ασφάλειας των
γραφείων, οι υπηρεσίες στον τομέα της διαφήμισης, οι υπηρεσίες εξεύρεσης προσωπ
ικού, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, οι ε
μπορικοί πράκτορες, οι υπηρεσίες παροχής νομικών και φορολογικών συμβουλών, 
οι συναφείς με τα ακίνητα υπηρεσίες, όπως τα κτηματομεσιτικά γραφεία, οι υπηρεσί
ες κατασκευών, οι υπηρεσίες αρχιτεκτόνων, η διανομή, η οργάνωση εμπορικών εκθέ
σεων, η ενοικίαση αυτοκινήτων, οι υπηρεσίες ασφάλισης, οι υπηρεσίες στον τομέα τ
ου τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών γραφείων και των τουριστι
κών ξεναγών, οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες, τα αθλητικά κέντρα και τα πάρκα ανα
ψυχής, οι υπηρεσίες στον τομέα της ψυχαγωγίας, οι υπηρεσίες που συνδέονται με τη
ν υγεία, η παροχή υπηρεσιών στο σπίτι όπως η υποστήριξη ηλικιωμένων ατόμων.

Ο ορισμός της «υπηρεσίας» που προβλέπεται στην παρούσα πρόταση βασίζεται στη
νομολογία του Δικαστηρίου31 σύμφωνα με την οποία η έννοια της υπηρεσίας καλύπ
τει κάθε οικονομική μη μισθωτή δραστηριότητα που παρέχεται συνήθως έναντι αμοι
βής χωρίς ωστόσο να απαιτείται η πληρωμή της υπηρεσίας από εκείνους στους οποί
ους παρέχεται. Το ουσιαστικό χαρακτηριστικό της πληρωμής στηρίζεται στο γεγονό
ς ότι αποτελεί οικονομικό αντάλλαγμα της παροχής ανεξάρτητα από τον τρόπο χρημ
ατοδότησης αυτού του οικονομικού ανταλλάγματος. Συνεπώς, υπηρεσία αποτελεί κ
άθε δραστηριότητα μέσω της οποίας ο πάροχος συμμετέχει στην οικονομική ζωή, α
νεξάρτητα από τη νομική του κατάσταση, τους στόχους του και τον αντίστοιχο τομέ
α δράσης. 

Έτσι, καλύπτονται:

- οι υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, οι υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις ή οι υ
πηρεσίες που παρέχονται και στους δύο∙

- οι υπηρεσίες ενός παρόχου που έχει μετακινηθεί στο κράτος μέλος του αποδέκ
τη, οι υπηρεσίες που παρέχονται εξ αποστάσεως (π.χ. μέσω του Διαδικτύου), ο
ι υπηρεσίες που παρέχονται στη χώρα καταγωγής σε συνέχεια της μετακίνησης
του αποδέκτη, ή οι υπηρεσίες που παρέχονται σ’ ένα άλλο κράτος μέλος στο ο
ποίο έχουν μετακινηθεί και ο πάροχος και ο αποδέκτης (π.χ. οι τουριστικοί ξεν
αγοί)∙

- οι επί πληρωμή ή δωρεάν υπηρεσίες για τον τελικό αποδέκτη.

Αντίθετα, δεν καλύπτονται οι μη οικονομικές δραστηριότητες ή οι δραστηριότητες γ
ια τις οποίες δεν υπάρχει πληρωμή όπως στην περίπτωση δραστηριοτήτων τις οποίες
αναλαμβάνει το κράτος χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα στο πλαίσιο της αποστολής τ
ου στον κοινωνικό, πολιτισμικό, εκπαιδευτικό και δικαστικό τομέα.

β) Γιατί να εξαιρεθούν ορισμένες υπηρεσίες ή ορισμένοι τομείς από το πεδίο εφαρμ
ογής της οδηγίας (άρθρο 2);

Η οδηγία δεν εφαρμόζεται στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες λόγω του γεγονότος ό
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32 «Εφαρμογή του πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές αγορές: πρόγραμμα δράσης», COM(1999) 232 τη
ς 11ης Μαΐου 1999.

33 Για παράδειγμα, απόφαση της 12ης Μαρτίου 1994, Halliburton, υπόθεση C-1/93.
34 Για παράδειγμα, απόφαση της 29ης Νοεμβρίου 2001, de Coster, υπόθεση C-17/00.

τι οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν ήδη αντικείμενο μιας συνολικής πολιτικής, το
πρόγραμμα δράσης για τις χρηματοπιστωτικές αγορές32 το οποίο βρίσκεται στο στάδ
ιο της εφαρμογής και επιδιώκει την επίτευξη, όπως και η παρούσα πρόταση οδηγίας
του ίδιου στόχου υλοποίησης μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών. Η ο
δηγία δεν εφαρμόζεται για τους ίδιους λόγους και στις υπηρεσίες και στα δίκτυα ηλε
κτρονικών επικοινωνιών όσον αφορά τα ζητήματα που διέπονται από τις οδηγίες της
«δέσμης ρυθμίσεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών» που εκδόθηκαν το 2002 (οδη
γίες 2002/19/EΚ, 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ, 2002/22/EΚ και 2002/58/EΚ του Ευρωπ
αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες μεταφορών
έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο δέσμης κοινοτικών πράξεων που ασχολούνται με
ειδικά θέματα στον τομέα αυτό, οι εν λόγω υπηρεσίες πρέπει να αποκλειστούν από τ
ο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, στο βαθμό που ρυθμίζονται από άλλα κοι
νοτικά μέσα που βασίζονται στο άρθρο 71 ή στο άρθρο 80, παράγραφος 2 της συνθ
ήκης.

Η οδηγία δεν εφαρμόζεται στον τομέα της φορολογίας, δεδομένου ότι ο τομέας αυτ
ός αποτελεί αντικείμενο ειδικής νομικής βάσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομολογία
του Δικαστηρίου, ορισμένα φορολογικά μέτρα τα οποία δεν καλύπτονται από ένα κ
οινοτικό μέσο μπορεί να συνιστούν περιορισμούς αντίθετους προς τα άρθρα 43 της
συνθήκης33 (ελευθερία εγκατάστασης) και 49 της συνθήκης34 (ελεύθερη κυκλοφορία
υπηρεσιών), ιδίως λόγω του ότι εισάγουν διακρίσεις. Για το λόγο αυτό, τα άρθρα 14 
(απαιτήσεις που απαγορεύονται σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης) και 16 (αρ
χή της χώρας καταγωγής σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών) της
πρότασης οδηγίας εφαρμόζονται στα φορολογικά μέτρα τα οποία δεν εμπίπτουν σ’ έ
να κοινοτικό μέσο.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που
εμπίπτουν στο άρθρο 45 της συνθήκης. Το άρθρο αυτό προβλέπει ρητά ότι το κεφάλ
αιο σχετικά με το δικαίωμα εγκαταστάσεως και το κεφάλαιο σχετικά με τις υπηρεσίε
ς (μέσω της αναφοράς που γίνεται στο άρθρο 55 της συνθήκης) δεν εφαρμόζονται σ
τις δραστηριότητες που συνιστούν άμεση και ειδική συμμετοχή στην άσκηση δημόσ
ιας εξουσίας.

γ) Τι σημαίνει «ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης» (άρθρο 6);

Η έννοια του «ενιαίου κέντρου εξυπηρέτησης» δεν σημαίνει ότι κάθε κράτος μέλος
πρέπει να δημιουργήσει ένα ενιαίο φυσικό και κεντρικό γραφείο εξυπηρέτησης για ό
λη την επικράτειά του. Το κέντρο εξυπηρέτησης είναι «ενιαίο» για τον πάροχο: κάθε
πάροχος υπηρεσιών πρέπει να μπορεί να ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες διατυπ
ώσεις και διαδικασίες σχετικά με τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, ιδίως αυτέ
ς που αφορούν τη χορήγηση άδειας, σ’ έναν οργανισμό. Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπ
ει να μεταβεί σε διάφορους φορείς, οργανισμούς, γραφεία κτλ αλλά, όσον αφορά το
φάκελό του, θα έχει την ευκολία να μπορεί να απευθυνθεί σ’ ένα ενιαίο διοικητικό κ
έντρο. 

Ο αριθμός αυτών των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης ανά κράτος μέλος, καθώς και
τα θεσμικά χαρακτηριστικά τους, θα ποικίλλουν ανάλογα με την εσωτερική οργάνω
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35 Αυτό δεν αφορά τα συστήματα αδειοδότησης που επιβάλλονται ή επιτρέπονται από άλλα κοινοτικά νο
μοθετικά μέσα (άρθρο 9, παράγραφος 3) και ιδίως τα σχετικά με τον τομέα του περιβάλλοντος.

ση των κρατών μελών και κυρίως ανάλογα με τις περιφερειακές ή τοπικές αρμοδιότ
ητες ή ανάλογα με τις αντίστοιχες δραστηριότητες. Τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης
μπορούν να είναι ή οι άμεσα αρμόδιες αρχές, για παράδειγμα, οι αρμόδιες αρχές για
τη χορήγηση άδειας, ή απλώς ένας μεσάζων μεταξύ του παρόχου και των άμεσα αρμ
όδιων αρχών. 

δ) Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των απαιτήσεων που πρέπει να καταργηθούν (άρθ
ρο 14) και των απαιτήσεων που πρέπει να αξιολογηθούν (άρθρο 15);

Η έκθεση έχει καταγράψει σημαντικό αριθμό νομικών εμποδίων που είναι απόρροια
απαιτήσεων που προβλέπονται από τα νομικά καθεστώτα των κρατών μελών και έχο
υν ως αποτέλεσμα να εμποδίζουν, να παρακωλύουν ή να αποτρέπουν τους παρόχου
ς υπηρεσιών να εγκατασταθούν σε ορισμένα κράτη μέλη. Για να διευκολυνθεί η άσκ
ηση της ελευθερίας εγκατάστασης, η πρόταση προβλέπει δύο διαφορετικές λύσεις α
νάλογα με το αντίστοιχο είδος απαιτήσεων:

- αφενός, η πρόταση απαγορεύει ορισμένες απαιτήσεις («απαιτήσεις που απαγο
ρεύονται») που απαριθμούνται στο άρθρο 14 οι οποίες, σύμφωνα κυρίως με τη
νομολογία του Δικαστηρίου, είναι σαφώς ασύμβατες με την ελευθερία εγκατά
στασης, ιδίως λόγω του γεγονότος ότι εισάγουν διακρίσεις. Για την απαγόρευσ
η των εν λόγω απαιτήσεων, κάθε κράτος μέλος οφείλει, κατά τη διάρκεια της π
εριόδου μεταφοράς, να εξετάζει συστηματικά αν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις
στο νομικό καθεστώς του και, αν ναι, να τις καταργεί∙

- αφετέρου, η πρόταση καλεί κάθε κράτος μέλος να αξιολογήσει ορισμένες άλλε
ς απαιτήσεις («απαιτήσεις που πρέπει να αξιολογηθούν») οι οποίες απαριθμού
νται στο άρθρο 15 και οι οποίες παράγουν σημαντικά περιοριστικά αποτελέσμ
ατα για την ελευθερία εγκατάστασης, τα οποία επισημαίνουν τα ενδιαφερόμεν
α μέρη, αλλά οι οποίες θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν σε ορισμένες περιπτ
ώσεις, ανάλογα με το συγκεκριμένο περιεχόμενο των σχετικών κανονιστικών
διατάξεων και τις περιστάσεις που αφορούν. Έτσι, γι’ αυτήν την κατηγορία απ
αιτήσεων, κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταφοράς της οδηγίας, τα κράτη μέ
λη οφείλουν να πραγματοποιήσουν μια αξιολόγηση («screening») της νομοθεσ
ίας τους, δηλαδή να εξετάσουν αν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις στο νομικό το
υς καθεστώς, να τις αξιολογήσουν με βάση τις προϋποθέσεις που καθορίζοντα
ι στην οδηγία (αντικειμενική αιτιολόγηση από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφ
έροντος και αναλογικότητα) και να τις καταργήσουν αν δεν ικανοποιούνται οι
προϋποθέσεις αυτές. Μέχρι το τέλος της περιόδου μεταφοράς πρέπει να συντα
χθεί έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου. 

ε) Σε τι συνίσταται η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης (άρθρα 9, 15, 30 και 41);

Η πρόταση οδηγίας υποβάλει σε διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης την εφαρμογή τ
ου άρθρου 9, παράγραφος 1 που διευκρινίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μια δρ
αστηριότητα παροχής υπηρεσιών υπόκειται σε σύστημα αδειοδότησης35, του άρθρο
υ 15 που απαριθμεί ορισμένες απαιτήσεις που πρέπει να αξιολογηθούν και του άρθρ
ου 30 που διευκρινίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να περιοριστούν οι
δραστηριότητες πολλαπλών ειδικοτήτων.
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Η διαδικασία αυτή διεξάγεται σε διάφορες φάσεις:

- κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταφοράς τα κράτη μέλη πρέπει πρώτα να διε
νεργήσουν αξιολόγηση (screening) της νομοθεσίας τους για να εξετάσουν αν ο
ι απαιτήσεις στις οποίες αναφέρονται τα τρία αυτά άρθρα υπάρχουν στο νομικ
ό καθεστώς τους, να τις αξιολογήσουν με βάση τις προϋποθέσεις που καθορίζ
ονται στα ίδια τα άρθρα και να τις καταργήσουν ή να τις προσαρμόσουν αν δε
ν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις αυτές∙

- το αργότερο μέχρι το τέλος της περιόδου μεταφοράς, τα κράτη μέλη πρέπει να
συντάξουν έκθεση για την εφαρμογή των τριών αυτών άρθρων. Κάθε έκθεση θ
α υποβάλλεται στα άλλα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλα
μβανομένων των εθνικών ενώσεων προστασίας των καταναλωτών. Τα κράτη
μέλη διαβιβάζουν, εντός προθεσμίας 6 μηνών, τις παρατηρήσεις τους για καθε
μία από τις εκθέσεις των άλλων κρατών μελών και, κατά τη διάρκεια της ίδιας
περιόδου, η Επιτροπή συμβουλεύεται τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτή η διαδικα
σία αξιολόγησης από ομότιμους ειδικούς («peer review») θα επιτρέψει την αντ
αλλαγή εμπειριών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τις ορθές πρακτικές
(«best practices») στον τομέα του εκσυγχρονισμού των συστημάτων νομοθετι
κής ρύθμισης των υπηρεσιών∙

- το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2008, η Επιτροπή εκπονεί συνθετική έκθεση
συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από προτάσεις συμπληρωματικών πρωτοβουλιώ
ν.

Έτσι, μια τέτοια διαδικασία θα επιτρέψει την πλαισίωση του εκσυγχρονισμού και τη
ς μεταρρύθμισης των καθεστώτων νομοθετικής ρύθμισης των υπηρεσιών και τον εντ
οπισμό ενδεχόμενων αναγκών συμπληρωματικής δράσης σε κοινοτικό επίπεδο. 

στ) Πώς συνδέεται η εφαρμογή των άρθρων 14, 15 και 16 της οδηγίας και ο ρόλος τ
ου θεματοφύλακα της συνθήκης που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή, ιδίως όσον α
φορά την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει;

Ο κατάλογος των απαιτήσεων σχετικά με την εγκατάσταση οι οποίες απαγορεύονται
δυνάμει του άρθρου 14, ή υπόκεινται σε αξιολόγηση δυνάμει του άρθρου 15 και οι π
εριορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών οι οποίοι απαγορεύονται δυν
άμει του άρθρου 16 δεν αποκλείουν προφανώς τη δυνατότητα της Επιτροπής, χωρίς
να περιμένει τη λήξη της μεταφοράς της οδηγίας, να κινήσει διαδικασίες επί παραβά
σει κατά των αντιτιθέμενων προς τη συνθήκη μέτρων των κρατών μελών για τα οποί
α λαμβάνει γνώση ιδίως ύστερα από καταγγελία. Πράγματι, οι υποχρεώσεις που προ
βλέπονται στα άρθρα14, 15 και 16 της οδηγίας, αφενός, και οι διαδικασίες επί παραβ
άσει που βασίζονται στο άρθρο 226 της συνθήκης, αφετέρου, έχουν διαφορετικούς
στόχους. Οι διαδικασίες στο άρθρο 226 της συνθήκης αφορούν περιπτώσεις ειδικών
περιστάσεων και μέτρων ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους ενώ οι υποχρεώσεις τ
ων προαναφερόμενων άρθρων αφορούν την εξασφάλιση, με γενικό και συστηματικ
ό τρόπο, του γεγονότος ότι τα νομικά καθεστώτα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μ
ιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών στην οποία διευκολύνονται η άσκησ
η της ελευθερίας εγκατάστασης και η ελεύθερη κυκλοφορία.

ζ) Οι απαιτήσεις που δεν αναφέρονται στο άρθρο 14 ή στο άρθρο 15 θεωρούνται ό
τι είναι σύμφωνες με την ελευθερία εγκατάστασης που προβλέπεται στο άρθρ
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ο 43 της συνθήκης;

Σε αντίθεση με το άρθρο 16, παράγραφος 3 της πρότασης, που καθιερώνει την αρχή
απαγόρευσης των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και παρέ
χει ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα, τα άρθρα 14 και 15 που αφορούν την ελευθε
ρία εγκατάστασης αναφέρουν απαιτήσεις που πρέπει να εξαλειφθούν ή να αξιολογηθ
ούν. Οι απαιτήσεις που καταγράφονται είναι εκείνες οι οποίες προσδιορίστηκαν, ιδί
ως στην έκθεση, ότι έχουν σημαντικό περιοριστικό αποτέλεσμα και πρέπει επομένω
ς να αποτελέσουν αντικείμενο συστηματικής και γενικής προσπάθειας εκσυγχρονισμ
ού. Τα άρθρα 14 και 15 δεν αφορούν επομένως όλα τα είδη περιορισμών που είναι α
συμβίβαστα με το άρθρο 43 της συνθήκης και συνεπώς η μη αναφορά ορισμένων απ
αιτήσεων στα άρθρα αυτά δεν σημαίνει ότι οι εν λόγω απαιτήσεις τεκμαίρονται ότι ε
ίναι σύμφωνες με τη συνθήκη. Κατά συνέπεια, η αναφορά των απαιτήσεων αυτών δ
εν επηρεάζει καθόλου τις δυνατότητες της Επιτροπής να κινήσει διαδικασία επί παρ
αβάσει για μη τήρηση του άρθρου 43 της συνθήκης, καθόσον τα κράτη μέλη υποχρε
ούνται σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίσουν ότι η νομοθεσία τους είναι συμβατή με
την κοινοτική νομοθεσία από όλες τις απόψεις.

η) Για ποιο λόγο υπάρχει τμήμα ειδικά αφιερωμένο στα δικαιώματα των αποδεκτ
ών των υπηρεσιών (κεφάλαιο ΙΙΙ, τμήμα 2);

Η Επιτροπή λαμβάνει τακτικά μεγάλο αριθμό καταγγελιών από χρήστες, ιδίως καταν
αλωτές, οι οποίοι συναντούν διάφορα εμπόδια ακόμα κι όταν επιθυμούν να χρησιμο
ποιήσουν διασυνοριακές υπηρεσίες και προτίθενται να αποδεχτούν το κόστος των ε
ν λόγω συναλλαγών. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές συχνά αντιμετωπίζουν υψηλότε
ρες τιμές ή άρνηση παροχής υπηρεσιών απλά και μόνο επειδή είναι υπήκοοι συγκεκ
ριμένου κράτους μέλους ή κατοικούν σε συγκεκριμένη χώρα. Προβλήματα αυτού το
υ είδους, που απορρέουν όχι μόνο από πράξεις δημοσίων αρχών αλλά επίσης από τη
συμπεριφορά ιδιωτικών φορέων, έχουν αναφερθεί σε διάφορους τομείς όπως, για πα
ράδειγμα, η συμμετοχή σε αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις, η πρόσβαση σε μνη
μεία, μουσεία και τουριστικούς χώρους, ειδικές προσφορές, χρήση και είσοδος σε εγ
καταστάσεις ή χώρους αναψυχής κτλ.

Η διατήρηση διακρίσεων του είδους αυτού περιορίζει ή εξαλείφει τη δυνατότητα δια
συνοριακών συναλλαγών και ερμηνεύεται από τα άτομα ως έλλειψη μιας πραγματικ
ής εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών. Αυτή η αντίφαση με την ιδέα ενός χώρου χωρίς ε
σωτερικά σύνορα γίνεται ιδιαιτέρως αισθητή από αποδέκτες στους οποίους οι τεχνο
λογικές εξελίξεις δίνουν σήμερα τη δυνατότητα να ξεπεράσουν γεωγραφικές αποστά
σεις και φυσικά σύνορα καθιστώντας εφικτή τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών οι
οποίες μέχρι σήμερα περιορίζονταν σε εθνικά πλαίσια. 

Η αρχή της έλλειψης διακρίσεων στην εσωτερική αγορά σημαίνει ότι η πρόσβαση τ
ων αποδεκτών - ιδίως των καταναλωτών - σε υπηρεσίες προς το κοινό δεν πρέπει ού
τε να απορρίπτεται ούτε να δυσχεραίνεται απλά και μόνο λόγω του τυπικού κριτηρίο
υ της εθνικότητας ή του τόπου κατοικίας του αποδέκτη των υπηρεσιών. Κατά συνέπ
εια, η οδηγία προβλέπει υποχρεώσεις διάφορων διαβαθμίσεων για τα κράτη μέλη και
τους παρόχους υπηρεσιών.

Όσον αφορά τα κράτη μέλη, η πρόταση ορίζει:

- αφενός (άρθρο 20), ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιβάλουν στους αποδέ
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κτες υπηρεσιών περιορισμούς για τη χρήση υπηρεσιών που παρέχουν φορείς ε
γκατεστημένοι σε διαφορετικό κράτος∙ και

- αφετέρου (άρθρο 21, παράγραφος 1), ότι ούτε τα κράτη μέλη καταγωγής των
παρόχων υπηρεσιών ούτε τα κράτη μέλη προορισμού μπορούν να επιβάλουν σ
τους αποδέκτες μέτρα που εισάγουν διακρίσεις λόγω της εθνικότητας ή του τό
που κατοικίας. Αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις όπου οι τιμές διαφέρουν βάσ
ει άλλων αντικειμενικών κριτηρίων, όπως η άμεση σύνδεση με συνεισφορές π
ου καταβάλλουν ορισμένοι αποδέκτες.

Όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών, η πρόταση απαγορεύει (άρθρο 21, παράγρα
φος 2) οι γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης στις υπηρεσίες να προβλέπουν ότι η πρό
σβαση αυτή απορρίπτεται ή υπόκειται σε όρους λιγότερο ευνοϊκούς λόγω της εθνικό
τητας ή του τόπου κατοικίας του αποδέκτη. Η απαγόρευση αυτή δεν εμποδίζει τους
παρόχους υπηρεσιών να αρνούνται την παροχή υπηρεσιών ή να εφαρμόζουν διαφορ
ετικές τιμές και όρους στην περίπτωση που μπορούν να αποδείξουν ότι αυτό οφείλε
ται άμεσα σε αντικειμενικούς παράγοντες, όπως στις πραγματικές πρόσθετες δαπάνε
ς λόγω απόστασης ή σε τεχνικά χαρακτηριστικά της παροχής της υπηρεσίας.

θ) Για ποιο λόγο ρυθμίζεται το ζήτημα της απόσπασης εργαζομένων από τρίτες χώ
ρες (άρθρο 25);

Η έκθεση καταδεικνύει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών που αποσπούν έναν εργαζόμενο α
πό τρίτη χώρα για να παρέχει τις υπηρεσίες τους σε άλλο κράτος μέλος συχνά αντιμε
τωπίζουν νομικά εμπόδια, ιδίως όσον αφορά την υποχρέωση του προσωπικού να κα
τέχει θεώρηση διαβατηρίου ή άδεια εργασίας που έχει εκδοθεί από τις αρχές του κρά
τους μέλους της απόσπασης. Η έκθεση καταδεικνύει επίσης ότι οι δυσκολίες αυτές ε
πηρεάζουν πολλές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, όπως στους τομείς τεχνολο
γιών αιχμής όπου παρουσιάζονται προβλήματα κάλυψης των ελλείψεων σε ειδικευμ
ένο εργατικό δυναμικό.

Για την εξάλειψη των εμποδίων αυτών, το κράτος μέλος της απόσπασης πρέπει οπω
σδήποτε να παρέχει ορισμένες εγγυήσεις όσον αφορά τη νομιμότητα της απόσπασης
και τον έλεγχο εκ μέρους τους κράτους μέλους καταγωγής. Για να ανατεθεί η υποχρ
έωση αυτή στο κράτος μέλος καταγωγής, η πρόταση (άρθρο 25) υποχρεώνει το κράτ
ος αυτό, αφενός, να εξασφαλίζει ότι η απόσπαση θα πραγματοποιείται μόνον εφόσο
ν ο εργαζόμενος πληροί τους όρους διαμονής και νόμιμης απασχόλησης που προβλέ
πονται στη νομοθεσία του και, αφετέρου, να δεχθεί εκ νέου τον εργαζόμενο στην επ
ικράτειά του. Λαμβανομένων υπόψη των εγγυήσεων αυτών, το κράτος μέλος της απ
όσπασης δεν μπορεί να προβλέπει απαιτήσεις αντίθετες προς την αρχή της χώρας κα
ταγωγής, όπως την υποχρέωση να κατέχουν έγγραφο εισόδου, εξόδου ή παραμονής
ή άδεια εργασίας, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25, παράγ
ραφος 2.

ι) Γιατί η αρχή της χώρας καταγωγής δεν εφαρμόζεται σε ορισμένους τομείς ή δρ
αστηριότητες (άρθρο 17);

Οι παρεκκλίσεις από την αρχή της χώρας καταγωγής καθορίστηκαν βάσει δύο παρα
μέτρων:

1. Το κοινοτικό κεκτημένο. Ορισμένες παρεκκλίσεις προβλέπονται για να ληφθεί
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υπόψη το γεγονός ότι τα υπάρχοντα κοινοτικά μέσα προβλέπουν τον κανόνα σ
ύμφωνα με τον οποίο μια διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών μπορεί να υπόκειτ
αι στη νομοθεσία της χώρας προορισμού. Εάν πρόκειται για κανόνα αντίθετο
με εκείνον του άρθρου 16 της οδηγίας, είναι αναγκαία η πρόβλεψη παρεκκλίσε
ων για να εξασφαλιστεί η συνοχή με το κεκτημένο αυτό. Τέτοιες παρεκκλίσεις
περιλαμβάνονται στην οδηγία 96/71/EΚ (απόσπαση των εργαζομένων), στον κ
ανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 (κοινωνική ασφάλιση), στον κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθ. 259/93 (μεταφορά αποβλήτων) και σε ορισμένα μέσα σχετικά με την ελε
ύθερη κυκλοφορία των προσώπων και την αναγνώριση των τυπικών προσόντ
ων.
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36 H οδηγία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (που επίσης καθιερώνει την αρχή
της χώρας καταγωγής) δεν χρησιμοποιεί το ίδιο κριτήριο για τον καθορισμό της χώρας καταγωγής: η ε
ν λόγω οδηγία χρησιμοποιεί το κριτήριο της εγκατάστασης του «υπεύθυνου της επεξεργασίας» ενώ στη
ν παρούσα οδηγία κριτήριο είναι η εγκατάσταση του «παρόχου». Είναι επομένως αναγκαία μια παρέκ
κλιση προκειμένου να αποφευχθεί σύγκρουση των κανόνων σύνδεσης με συνέπεια να οριστούν δύο δι
αφορετικές χώρες καταγωγής ανάλογα με την κάθε οδηγία.

Σε άλλους τομείς, η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών αποτελεί ήδη αντικε
ίμενο ρύθμισης από κοινοτικά μέσα που ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσε
ις σε σχέση με εκείνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και οι οποίες δ
ικαιολογούν την πρόβλεψη παρέκκλισης, ιδίως εκείνη που αφορά την προστασ
ία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα36.

2. Το επίπεδο των διαφορών των εθνικών καθεστώτων. Σε ορισμένες δραστηριότ
ητες ή ορισμένους τομείς, η μεγάλη απόκλιση των εθνικών προσεγγίσεων ή το
ανεπαρκές επίπεδο κοινοτικής ολοκλήρωσης μπορούν να εμποδίσουν την εφα
ρμογή της αρχής της χώρας καταγωγής. Στο μέτρο του δυνατού, η οδηγία ενα
ρμονίζει ή προβλέπει ενισχυμένη διοικητική συνεργασία προκειμένου να διαμ
ορφώσει την απαιτούμενη αμοιβαία εμπιστοσύνη για την εφαρμογή της αρχής
της χώρας καταγωγής. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι εφικτό πρ
ος το παρόν στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας να γίνει μια τέτοια εναρμόνιση
ή να καθιερωθεί μια τέτοια συνεργασία και, επομένως, είναι αναγκαίο να προβ
λεφθούν παρεκκλίσεις. Πρόκειται κυρίως για παρεκκλίσεις σχετικά με ορισμέν
ες δραστηριότητες όπως είναι οι συμβολαιογραφικές πράξεις, οι ταχυδρομικές
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νε
ρού, καθώς και εκείνες που αφορούν ορισμένα θέματα όπως είναι η διανοητικ
ή ιδιοκτησία, τα καθεστώτα πλήρους απαγόρευσης για λόγους δημόσιας τάξη
ς, ασφάλειας και υγείας, οι κανόνες που συνδέονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηρι
στικά του τόπου παροχής της υπηρεσίας για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας
ασφάλειας ή προστασίας της δημόσιας υγείας ή του περιβάλλοντος, τα καθεστ
ώτα έγκρισης για την επιστροφή δαπανών νοσοκομειακής περίθαλψης, η κατα
χώρηση αυτοκινήτων που αποκτώνται με χρηματοδοτική μίσθωση σε άλλο κρ
άτος μέλος ή οι παρεκκλίσεις στον τομέα των συμβάσεων ή της εξωσυμβατική
ς ευθύνης.
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2004/0001 (COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της […]

σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 47, παράγραφο
ς 2, πρώτη και τρίτη φράση, τα άρθρα 55 και 71 και το άρθρο 80, παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής37,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής38,

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών39,

ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης40,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο να εγκαθιδρύσει ολοένα στενότερους δεσμούς με(1)
ταξύ των χωρών και των λαών της Ευρώπης και να εξασφαλίσει την οικονομική και κ
οινωνική πρόοδο. Σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 2 της συνθήκης, η εσωτερικ
ή αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, στον οποίο εξασφαλίζοντα
ι η ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών και η ελευθερία εγκατάστασης. Η εξάλ
ειψη των εμποδίων για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών μεταξ
ύ των κρατών μελών αποτελεί ουσιαστικό μέσο για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης μ
εταξύ των λαών της Ευρώπης και την προώθηση της ισορροπημένης και βιώσιμης οικ
ονομικής και κοινωνικής προόδου.

Η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την «Κατάσταση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσι(2)
ών»41 αναφέρει μεγάλο αριθμό εμποδίων που αποτρέπουν ή παρακωλύουν την ανάπτ
υξη υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών, και ιδίως υπηρεσιών που παρέχονται από
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες υπερισχύουν στον τομέα των υπηρεσιώ
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ν. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια δεκαετία μετά την προβλεπόμενη ολο
κλήρωση της εσωτερικής αγοράς υπάρχει ακόμα τεράστιο χάσμα μεταξύ του οράματο
ς μιας ολοκληρωμένης οικονομίας της Ένωσης και της πραγματικότητας όπως τη βιώ
νουν οι ευρωπαίοι πολίτες και οι ευρωπαίοι πάροχοι υπηρεσιών. Τα εμπόδια που απα
ριθμούνται επηρεάζουν μεγάλο φάσμα υπηρεσιών και όλα τα στάδια των δραστηριοτ
ήτων των παρόχων υπηρεσιών και παρουσιάζουν κοινά σημεία, όπως κυρίως το γεγον
ός ότι οφείλονται συχνά στην υπερβολική γραφειοκρατία, στη νομική ασάφεια όσον α
φορά τις διασυνοριακές δραστηριότητες και στην έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των
κρατών μελών.

Ενώ οι υπηρεσίες αποτελούν την κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης και α(3)
ντιστοιχούν στο 70% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και των θέσεων εργασίας
στα περισσότερα κράτη μέλη, αυτός ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς επιδρ
ά αρνητικά στην ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της και ιδίως στην ανταγωνιστικότ
ητα των ΜΜΕ και εμποδίζει τους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε ευρεία επιλογή
υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχ
ουν τονίσει ότι η εξάλειψη των νομικών εμποδίων για την καθιέρωση μιας πραγματικ
ής εσωτερικής αγοράς αποτελεί προτεραιότητα για την επίτευξη του στόχου που εγκρί
θηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωσ
η η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία που βασίζεται στη γνώση παγκοσμίως
έως το 2010. Η εξάλειψη αυτών των εμποδίων έχει ζωτική σημασία για την οικονομικ
ή ανάκαμψη της Ευρώπης, ιδίως από την άποψη της απασχόλησης και των επενδύσεω
ν.

Θα πρέπει λοιπόν να εξαλειφθούν τα εμπόδια στην ελευθερία εγκατάστασης των παρό(4)
χων υπηρεσιών στα κράτη μέλη και στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών μεταξ
ύ των κρατών μελών και να παρασχεθεί στους παρόχους και στους αποδέκτες υπηρεσ
ιών η ασφάλεια δικαίου την οποία χρειάζονται για να ασκήσουν στην πράξη τις δύο α
υτές θεμελιώδεις ελευθερίες που κατοχυρώνονται στη συνθήκη. Δεδομένου ότι τα εμ
πόδια στην εσωτερική αγορά των υπηρεσιών επηρεάζουν τόσο τους φορείς που επιθυ
μούν να εγκατασταθούν σε άλλα κράτη μέλη όσο και εκείνους που παρέχουν μια υπη
ρεσία σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να έχουν εγκατασταθεί στο κράτος αυτό, θα πρέπε
ι να επιτρέπεται στον πάροχο υπηρεσιών να αναπτύσσει τις δραστηριότητές του στην
εσωτερική αγορά είτε αφού εγκατασταθεί σε άλλο κράτος μέλος είτε εκμεταλλευόμεν
ος την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών Οι πάροχοι των υπηρεσιών πρέπει να είν
αι σε θέση να επιλέγουν μεταξύ αυτών των δύο ελευθεριών βάσει της αναπτυξιακής τ
ους στρατηγικής για κάθε κράτος μέλος.

Η εξάλειψη των εμποδίων αυτών δεν μπορεί να γίνει μόνο με την άμεση εφαρμογή τ(5)
ων άρθρων 43 και 49 της συνθήκης επειδή, αφενός, η αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης
με κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει κατά των εμπλεκόμενων κρατών μελών - ιδίως
μετά τη διεύρυνση - θα ήταν εξαιρετικά πολύπλοκη για τα εθνικά και κοινοτικά θεσμι
κά όργανα και, αφετέρου, επειδή η ύπαρξη πολλών εμποδίων καθιστά αναγκαίο τον π
ροηγούμενο συντονισμό των διάφορων εθνικών νομοθεσιών, μεταξύ άλλων, για την
καθιέρωση της συνεργασίας των διοικητικών υπηρεσιών. Όπως έχουν διαπιστώσει το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η θέσπιση ενός κοινοτικού νομοθετικού
μέσου θα επιτρέψει την καθιέρωση μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών.

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

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

Η παρούσα οδηγία συνάδει με τις άλλες τρέχουσες κοινοτικές πρωτοβουλίες στον τομ(8)
έα των υπηρεσιών, ιδίως εκείνες που αφορούν την ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών
προς τις επιχειρήσεις, την ασφάλεια των υπηρεσιών42, καθώς και τις εργασίες για την
κινητικότητα των ασθενών και την ανάπτυξη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στ
ην Κοινότητα. Η πρόταση συνάδει επίσης με τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στ
ον τομέα της εσωτερικής αγοράς, όπως είναι η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση των πωλήσεων στην εσ
ωτερική αγορά43 και τις πρωτοβουλίες για την προστασία των καταναλωτών, όπως η π
ρόταση οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές44 και η πρόταση κανονισμού σχ
ετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολ
ή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (εφεξής: ″κανονισμός σχετικά
με τη συνεργασία σε θέματα προστασίας καταναλωτών″)45.

Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής τ(9)
ης παρούσας οδηγίας δεδομένου ότι οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν αντικείμενο
ειδικού σχεδίου δράσης που έχει ως στόχο, όπως και η παρούσα οδηγία, την υλοποίη
ση μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών. Η έννοια των χρηματοοικονομικ
ών υπηρεσιών καθορίζεται στην οδηγία 2002/65/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπο
ρία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση τω
ν οδηγιών 90/619/ΕΟΚ, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ46 του Συμβουλίου. Η εν λόγω οδηγία
ορίζει ως χρηματοοικονομική υπηρεσία κάθε υπηρεσία τραπεζικής, πιστωτικής, ασφα
λιστικής ή επενδυτικής φύσεως ή σχετική με ατομικές συντάξεις ή με πληρωμές.

Λαμβανομένης υπόψη της έκδοσης, το 2002, μιας δέσμης νομοθετικών κειμένων σχε(10)
τικά με τις υπηρεσίες και τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις συναφείς ευκο
λίες και υπηρεσίες, που καθιέρωσε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της πρ
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όσβασης στις δραστηριότητες αυτές εντός της εσωτερικής αγοράς, ιδίως με την κατάρ
γηση των περισσότερων συστημάτων χωριστής αδειοδότησης, είναι αναγκαίο να απο
κλειστούν τα ζητήματα που ρυθμίζουν τα μέσα αυτά από το πεδίο εφαρμογής της παρ
ούσας οδηγίας.

Δεδομένου ότι η συνθήκη προβλέπει συγκεκριμένες νομικές βάσεις για τη φορολογία(11)
και τα κοινοτικά μέσα που έχουν ήδη εκδοθεί στον τομέα αυτό, πρέπει να αποκλειστε
ί ο τομέας της φορολογίας από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εξαιρουμέ
νων ωστόσο των διατάξεων της οδηγίας σχετικά με τις απαιτήσεις που απαγορεύονται
και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών. Η εναρμόνιση στον τομέα της φορολο
γίας έχει υλοποιηθεί ιδίως από την έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17η
ς Μαΐου 1977 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών μ
ε τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιό
μορφη φορολογική βάση47, την οδηγία 90/434/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίο
υ 1990 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, ε
ισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κ
ρατών48, την οδηγία 90/435/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1990 σχετικά με τ
ο κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εται
ρείες διαφορετικών κρατών49 και την οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιο
υνίου 2003, για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και των
δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατ
ών μελών50. Η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί, κατά συνέπεια, στην εισαγωγή νέων κ
ανόνων ή νέων ειδικών καθεστώτων στον τομέα της φορολογίας. Έχει αποκλειστικά
ως στόχο την εξάλειψη των περιορισμών, μεταξύ των οποίων ορισμένοι έχουν φορολ
ογικό χαρακτήρα και ιδίως εκείνων που εισάγουν διακρίσεις στην ελευθερία εγκατάστ
ασης και στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, σύμφωνα με τη νομολογία του
Δικαστηρίου όσον αφορά τα άρθρα 43 και 49 της συνθήκης. Ο τομέας του ΦΠΑ αποτ
ελεί αντικείμενο εναρμόνισης σε κοινοτικό επίπεδο, σύμφωνα με την οποία οι πάροχο
ι των υπηρεσιών που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες μπορεί να υπόκεινται σε
άλλες υποχρεώσεις από εκείνες της χώρας στην οποία έχουν εγκατασταθεί. Είναι, ωστ
όσο, ευκταία η καθιέρωση ενός συστήματος ενιαίου κέντρου εξυπηρέτησης για τους
παρόχους αυτούς, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν το σύνολο των υποχρεώσεών τ
ους μέσω μιας ενιαίας ηλεκτρονικής πύλης των φορολογικών υπηρεσιών του κράτους
μέλους τους.

Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες μεταφορών έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο δέσμης συ(12)
γκεκριμένων κοινοτικών μέσων στον τομέα αυτό, οι εν λόγω υπηρεσίες πρέπει να απ
οκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, στο βαθμό που διέπονται
από άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις βάσει του άρθρου 71 ή του άρθρου 80, παράγραφο
ς 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.

Οι δραστηριότητες του τομέα των υπηρεσιών έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο σημ(13)
αντικού μέρους του κοινοτικού κεκτημένου, ιδίως όσον αφορά τα νομοθετικά κατοχυ
ρωμένα επαγγέλματα, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, τ
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ις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και τις υπηρεσίες όσον αφορά τα ταξίδια
και τις οργανωμένες εκδρομές. Εξάλλου, οι δραστηριότητες του τομέα των υπηρεσιώ
ν καλύπτονται επίσης από άλλες ρυθμίσεις που δεν αφορούν συγκεκριμένες υπηρεσίε
ς, όπως στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών. Η παρούσα οδηγία συμπληρώ
νει το κοινοτικό κεκτημένο. Εάν μια δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών καλύπτεται
ήδη από ένα ή περισσότερα κοινοτικά νομοθετικά κείμενα, η παρούσα οδηγία εφαρμό
ζεται από κοινού με αυτά και οι απαιτήσεις της οδηγίας ισχύουν εκ παραλλήλου με τι
ς απαιτήσεις τους. Πρέπει να προβλεφθούν παρεκκλίσεις και άλλες διατάξεις που είνα
ι απαραίτητες προκειμένου να αποφεύγονται ασυμβίβαστες καταστάσεις και να εξασφ
αλίζεται η συνέπεια με αυτά τα κοινοτικά νομοθετικά κείμενα.

Η έννοια της «υπηρεσίας» καλύπτει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που εξελίσσεται δια(14)
ρκώς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται: υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, όπως είν
αι οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης, οι υπηρεσί
ες πιστοποίησης και δοκιμής, συντήρησης και ασφάλειας των γραφείων, οι υπηρεσίες
διαφήμισης και προσλήψεων, περιλαμβανομένων των γραφείων προσωρινής απασχόλ
ησης, καθώς επίσης και οι υπηρεσίες εμπορικών πρακτόρων. Η έννοια της «υπηρεσία
ς» καλύπτει επίσης τις υπηρεσίες που παρέχονται συγχρόνως σε επιχειρήσεις και σε κ
αταναλωτές, όπως είναι οι υπηρεσίες νομικών ή φορολογικών συμβούλων, οι υπηρεσί
ες που συνδέονται με ακίνητα, όπως υπηρεσίες μεσιτικών γραφείων ή κατασκευαστικ
ών εταιρειών, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών αρχιτεκτόνων, ή ακόμα οι μεταφορέ
ς, οι διανομές, η οργάνωση εκδηλώσεων ή η ενοικίαση αυτοκινήτων, τα ταξιδιωτικά γ
ραφεία και οι υπηρεσίες ασφάλειας. Η έννοια της υπηρεσίας καλύπτει ακόμη τις υπηρ
εσίες προς τους καταναλωτές, όπως είναι οι υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού, πε
ριλαμβανομένων των ξεναγών, οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες αναψυχ
ής, τα αθλητικά κέντρα και τα πάρκα αναψυχής, οι υπηρεσίες που συνδέονται με την ι
ατροφαρμακευτική περίθαλψη ή οι υπηρεσίες στο σπίτι, π.χ. παροχή βοήθειας σε ηλικ
ιωμένα άτομα. Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν υπηρεσίες για τις ο
ποίες ο πάροχος χρειάζεται να είναι κοντά στον αποδέκτη, υπηρεσίες που συνεπάγοντ
αι τη μετακίνηση του παρόχου ή του αποδέκτη, καθώς και υπηρεσίες που μπορούν να
παρασχεθούν από απόσταση ή μέσω του Διαδικτύου. 

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου επί των άρθρων 49 και επόμενα της συνθ(15)
ήκης, η έννοια της «υπηρεσίας» περιλαμβάνει κάθε οικονομική δραστηριότητα που κ
ανονικά ασκείται έναντι αμοιβής, η οποία δεν χρειάζεται να καταβληθεί από εκείνους
στους οποίους παρέχεται η υπηρεσία και ανεξάρτητα από τον τρόπο χρηματοδότησης
του οικονομικού ανταλλάγματος που συνιστά την αμοιβή. Κατά συνέπεια, ως υπηρεσ
ία χαρακτηρίζεται κάθε δραστηριότητα με την οποία ο πάροχος της υπηρεσίας συμμετ
έχει στην οικονομική ζωή, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος του, των στόχων το
υ και του τομέα της οικείας δραστηριότητας.

Το κριτήριο της αμοιβής δεν ισχύει στην περίπτωση δραστηριοτήτων που παρέχονται(16)
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. 

Η παρούσα οδηγία δεν αφορά την εφαρμογή των άρθρων 28 έως 30 της συνθήκης σχ(17)
ετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Οι περιορισμοί που απαγορεύ
ονται βάσει της αρχής της χώρας καταγωγής που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία α
φορούν απαιτήσεις για την πρόσβαση ή την άσκηση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσ



40

ιών και όχι απαιτήσεις σχετικά με τα αγαθά. 

Η έννοια του «παρόχου υπηρεσιών» καλύπτει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την εθν(18)
ικότητα κράτους μέλους ή νομικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα παροχής υπηρε
σιών στο πλαίσιο είτε της ελευθερίας εγκατάστασης είτε της ελεύθερης κυκλοφορίας
των υπηρεσιών. Επομένως, η έννοια του παρόχου υπηρεσιών δεν περιορίζεται σε περι
πτώσεις διασυνοριακής παροχής των υπηρεσιών στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφο
ρίας των υπηρεσιών, αλλά καλύπτει επίσης περιπτώσεις όπου οι φορείς εγκαθίστανται
σε ένα κράτος μέλος προκειμένου να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στο κράτο
ς αυτό. Επίσης, η έννοια του παρόχου δεν καλύπτει τα υποκαταστήματα εταιρειών τρί
των χωρών σε κράτος μέλος, καθόσον, σύμφωνα με το άρθρο 48 της συνθήκης, οι ελ
ευθερίες εγκατάστασης και κυκλοφορίας των υπηρεσιών ισχύουν μόνο για τις εταιρεί
ες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους και έχουν την
καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους εντός τ
ης Κοινότητας.

Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος προκειμένου να πα(19)
ράσχουν υπηρεσίες, πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ καταστάσεων όπου ισχύει η ελ
ευθερία εγκατάστασης και εκείνων που καλύπτονται από την ελεύθερη κυκλοφορία τ
ων υπηρεσιών λόγω του προσωρινού χαρακτήρα των εν λόγω δραστηριοτήτων. Σύμφ
ωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, η προσωρινή φύση των δραστηριοτήτων αυτ
ών πρέπει να αξιολογείται όχι μόνο βάσει της διάρκειας των υπηρεσιών, αλλά επίσης
βάσει της συχνότητας, της περιοδικότητας ή της συνέχειάς τους. Σε κάθε περίπτωση, 
ο προσωρινός χαρακτήρας των δραστηριοτήτων δεν σημαίνει ότι οι πάροχοι δεν μπορ
ούν να αποκτούν κάποιο είδος υποδομής στη χώρα μέλος υποδοχής (γραφεία, ιατρεία
ή αίθουσες), στο βαθμό που η υποδομή αυτή είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρ
εσιών τους.

Η έννοια του «συστήματος αδειοδότησης» καλύπτει ιδίως διοικητικές διαδικασίες βά(20)
σει των οποίων χορηγούνται άδειες, εγκρίσεις, ή παραχωρήσεις καθώς επίσης και την
υποχρέωση του προσώπου που επιθυμεί να ασκήσει τη δραστηριότητα να γίνει μέλος
επαγγελματικού οργάνου, με εγγραφή σε μητρώο ή βάση δεδομένων κτλ., να λάβει τη
ν έγκριση επίσημου οργάνου ή να αποκτήσει επαγγελματική κάρτα. Η χορήγηση μιας
άδειας μπορεί να προκύπτει όχι μόνο από επίσημη αλλά και από σιωπηρή απόφαση, γ
ια παράδειγμα σε περίπτωση μη απάντησης της αρμόδιας αρχής ή όταν ο ενδιαφερόμε
νος πρέπει να αναμένει ειδοποίηση παραλαβής της δήλωσής του για να αρχίσει τη δρα
στηριότητά του ή για να την ασκεί νομίμως.

Η έννοια του «συντονισμένου τομέα» καλύπτει όλες τις απαιτήσεις οι οποίες εφαρμόζ(21)
ονται για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ή την άσκησή τους, ι
δίως εκείνες που προβλέπονται από τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατ
άξεις κάθε κράτους μέλους, ανεξάρτητα από το εάν αφορούν τομέα που έχει εναρμονι
στεί σε κοινοτικό επίπεδο ή έχουν γενικό ή ειδικό χαρακτήρα και ανεξάρτητα από το
νομικό τομέα στον οποίο εμπίπτουν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Όπως διαπιστώνεται από σημαντικό αριθμό καταγγελιών και μαρτυριών εκ μέρους πα(22)
ρόχων υπηρεσιών, μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, ιδίως
οι ΜΜΕ, για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή τ
ους συνίσταται στην πολυπλοκότητα, τη διάρκεια και τη νομική ασάφεια των διοικητι
κών διαδικασιών. Για το λόγο αυτό, εκ παραλλήλου με ορισμένες πρωτοβουλίες που
έχουν στόχο τον εκσυγχρονισμό και την υιοθέτηση ορθών διοικητικών πρακτικών σε
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κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο, πρέπει να καθιερωθούν οι αρχές διοικητικής απλούστευσ
ης, ιδίως με τη συντονισμένη εισαγωγή σε κοινοτικό επίπεδο του συστήματος των ενι
αίων κέντρων εξυπηρέτησης, με τον περιορισμό της υποχρέωσης για απόκτηση προηγ
ούμενης άδειας σε περιπτώσεις όπου είναι απολύτως αναγκαία, καθώς και με την εισα
γωγή της αρχής της σιωπηρής έγκρισης εκ μέρους των αρμόδιων αρχών μετά την πάρ
οδο ορισμένης προθεσμίας. Εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την τήρηση των απαιτήσεων
περί διαφάνειας και ενημέρωσης των πληροφοριών όσον αφορά τους παρόχους υπηρε
σιών, ο εν λόγω εκσυγχρονισμός αποσκοπεί στην εξάλειψη των καθυστερήσεων, των
δαπανών και των αντικινήτρων που προκύπτουν, για παράδειγμα, από μη αναγκαίες ή
υπερβολικά περίπλοκες και δαπανηρές διαδικασίες, επικάλυψη των ενεργειών, υπερβο
λική τυπικότητα στη μορφή των εγγράφων, από τη διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων
φορέων, από τις αορίστου χρόνου ή υπερβολικά μακρές προθεσμίες, τις περιορισμένε
ς περιόδους ισχύος των αδειών που χορηγούνται, ή τις δυσανάλογες δαπάνες και ποιν
ές. Οι πρακτικές αυτές συνεπάγονται ιδιαίτερα σοβαρά αντικίνητρα για τους παρόχου
ς υπηρεσιών που επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλα κράτη μ
έλη και καθιστούν αναγκαίο το συντονισμένο εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της διευρυ
μένης εσωτερικής αγοράς των είκοσι πέντε κρατών μελών.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών κα(23)
ι η άσκησή τους στην εσωτερική αγορά, πρέπει σε όλα τα κράτη μέλη να τεθεί ο κοιν
ός στόχος της διοικητικής απλούστευσης και να προβλεφθούν διατάξεις ιδίως όσον α
φορά τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης, το δικαίωμα πληροφόρησης, τις διαδικασίες ηλ
εκτρονικής διεκπεραίωσης και τις κατευθυντήριες γραμμές για τα συστήματα αδειοδό
τησης. Άλλα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο για την επίτευξη του στόχου
αυτού μπορούν να συνίστανται στη μείωση του αριθμού των διαδικασιών και των δια
τυπώσεων που εφαρμόζονται στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, αφού εξασφα
λισθεί ότι είναι απαραίτητες για την επίτευξη στόχου δημοσίου συμφέροντος και ότι δ
εν συντρέχει επικάλυψη του περιεχομένου ή των σκοπών τους.

Στο πλαίσιο της διοικητικής απλούστευσης, πρέπει να μην επιβάλλονται απαιτήσεις ό(24)
σον αφορά τη μορφή, όπως είναι η απαίτηση για προσκόμιση επικυρωμένης μετάφρα
σης, εκτός εάν τούτο δικαιολογείται αντικειμενικά από επιτακτικό λόγο δημοσίου συ
μφέροντος, π.χ. για την προστασία των εργαζομένων. Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί
ότι μια άδεια παρέχει κανονικά πρόσβαση στη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή σ
την άσκησή της σε όλη την εθνική επικράτεια, εκτός από την περίπτωση που απαιτείτ
αι χωριστή άδεια για κάθε εγκατάσταση, για παράδειγμα για κάθε εγκατάσταση μεγάλ
ου εμπορικού κέντρου, εφόσον αυτό δικαιολογείται αντικειμενικά από επιτακτικό λόγ
ο δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι η προστασία του αστικού περιβάλλοντος. 

Πρέπει να προβλεφθεί ένα ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης που θα έχει ως προορισμό να(24)
εξασφαλίζει ότι κάθε πάροχος υπηρεσιών θα μπορεί να απευθύνεται σε ενιαίο φορέα
για όλες τις διαδικασίες και διατυπώσεις. Ο αριθμός των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησ
ης ανά κράτος μέλος μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις περιφερειακές ή τοπικές αρμο
διότητες ή ανάλογα με τις δραστηριότητες. Η δημιουργία των εν λόγω ενιαίων κέντρ
ων εξυπηρέτησης δεν επηρεάζει την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των αρμόδι
ων αρχών στο πλαίσιο των διαφόρων εθνικών συστημάτων. Εάν είναι αρμόδιες περισ
σότερες της μιας εθνικές ή τοπικές αρχές, μια εξ αυτών μπορεί να ενεργεί έναντι των
άλλων αρχών ως ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης και συντονισμού. Τα ενιαία κέντρα εξυ
πηρέτησης δεν απαιτείται να είναι αποκλειστικά διοικητικές αρχές, αλλά μπορούν να
είναι εμπορικά ή επαγγελματικά επιμελητήρια ή επαγγελματικοί σύλλογοι ή ιδιωτικοί
φορείς στους οποίους ένα κράτος μέλος αποφασίζει να αναθέσει το καθήκον αυτό. Τ
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51 ΕΕ L 145, 5.6.1997, σ. 29.
52 ΕΕ L 13, 19.1.2000, σ. 12.
53 ΕΕ L 178, 17.7.2000, σ. 1.

α ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και να βοηθ
ήσουν τους παρόχους υπηρεσιών είτε ως αρχές που είναι άμεσα υπεύθυνες για την έκ
δοση των απαιτούμενων εγγράφων για την πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής υπη
ρεσιών είτε ως ενδιάμεσοι φορείς μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των αμέσως αρ
μόδιων αρχών. Στη σύστασή της 22ας Απριλίου 1997 σχετικά με τη βελτίωση και την
απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την εκκίνηση των επιχειρήσεω
ν51, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν σημεία επαφής για την απλ
ούστευση των διατυπώσεων.

Η εγκαθίδρυση, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ηλεκτρονικού συστήματος διε(25)
κπεραίωσης των διαδικασιών και διατυπώσεων συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τ
η διοικητική απλούστευση στον τομέα της παροχής υπηρεσιών προς όφελος των παρό
χων, των αποδεκτών και των αρμόδιων αρχών. Για την υλοποίηση της υποχρέωσης α
υτής, μπορεί να είναι αναγκαία η προσαρμογή των εθνικών νομοθεσιών και άλλων κα
νόνων που εφαρμόζονται στον τομέα των υπηρεσιών. Το γεγονός ότι αυτές οι διαδικ
ασίες και οι διατυπώσεις πρέπει να μπορούν να διεκπεραιώνονται από απόσταση συνε
πάγεται ότι τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν σε διασυ
νοριακό επίπεδο. Αυτή η υποχρέωση για συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεν αφορά τις δια
δικασίες ή διατυπώσεις που είναι από τη φύση τους αδύνατον να πραγματοποιηθούν
από απόσταση. 

Η δυνατότητα πρόσβασης σε μια δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να ε(26)
ξαρτάται από την απόκτηση άδειας που χορηγούν οι αρμόδιες αρχές, εκτός εάν η ενέρ
γεια αυτή πληροί τα κριτήρια της μη εισαγωγής διακρίσεων, της αναγκαιότητας και τη
ς αναλογικότητας. Αυτό σημαίνει, κυρίως, ότι η αδειοδότηση επιτρέπεται μόνο στις π
εριπτώσεις όπου ο εκ των υστέρων έλεγχος δεν θα είναι αποτελεσματικός επειδή δεν
είναι δυνατό να διαπιστωθούν εκ των υστέρων οι ελλείψεις των συγκεκριμένων υπηρε
σιών, καθώς και εξαιτίας των κινδύνων που μπορούν να προκύψουν λόγω της απουσί
ας προηγούμενου ελέγχου. Οι διατάξεις αυτές της οδηγίας δεν μπορούν να δικαιολογ
ήσουν συστήματα αδειοδότησης που απαγορεύονται από άλλα κοινοτικά μέσα, όπως
από την οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
13ης Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με ένα κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογρα
φές52 ή την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τ
ης 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για
το ηλεκτρονικό εμπόριο»)53. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγηση
ς θα επιτρέψουν τον καθορισμό σε κοινοτικό επίπεδο των ειδών δραστηριοτήτων για
τις οποίες πρέπει να καταργηθούν τα συστήματα αδειοδότησης.

Σε περίπτωση που για συγκεκριμένη δραστηριότητα διατίθεται περιορισμένος αριθμός(27)
αδειών, π.χ. για τη χορήγηση αναλογικών ραδιοσυχνοτήτων ή για την εκμετάλλευση
υδροηλεκτρικής υποδομής, πρέπει να προβλέπεται μια διαδικασία επιλογής μεταξύ πε
ρισσότερων υποψηφίων, με γνώμονα τη βελτίωση, μέσω του ελεύθερου ανταγωνισμο
ύ, της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες και των όρων βάσε
ι των οποίων προσφέρονται. Η διαδικασία αυτή πρέπει να παρέχει εχέγγεια διαφάνεια
ς και ουδετερότητας και η άδεια δεν πρέπει να χορηγείται για πολύ μεγάλη διάρκεια ο
ύτε να ανανεώνεται αυτόματα ούτε να παρέχει πλεονεκτήματα στον πάροχο των υπηρ
εσιών μετά τη λήξη ισχύος της. Συγκεκριμένα, η διάρκεια της άδειας πρέπει να οριστε
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ί κατά τρόπον ώστε να μην περιορίζει και να μην εμποδίζει τον ελεύθερο ανταγωνισμ
ό πέραν του σημείου που είναι αναγκαίο για να εξασφαλισθεί η απόσβεση των επενδύ
σεων 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 τ
η σπανιότητα των φυσικών πόρων ή τις τεχνικές δυνατότητες υπόκεινται σε κάθε περί
πτωση στις άλλες διατάξεις για το καθεστώς αδειοδότησης που προβλέπονται στην πα
ρούσα οδηγία.

Οι επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος στους οποίους αναφέρονται ορισμένες δ(28)
ιατάξεις εναρμόνισης της παρούσας οδηγίας είναι εκείνοι που αναγνωρίζονται από τη
νομολογία του Δικαστηρίου επί των άρθρων 43 και 49 της συνθήκης, ιδίως η προστα
σία των καταναλωτών, των αποδεκτών υπηρεσιών, των εργαζομένων ή του αστικού π
εριβάλλοντος.

Ο στόχος της δημιουργίας μιας γνήσιας εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών καθιστά αναγκ(29)
αία την κατάργηση των περιορισμών στην ελευθερία εγκατάστασης και στην ελεύθερ
η κυκλοφορία των υπηρεσιών, οι οποίοι απαντώνται ακόμα στις νομοθεσίες ορισμένω
ν κρατών μελών και οι οποίοι είναι ασυμβίβαστοι με τα άρθρα 43 και 49 της συνθήκη
ς αντιστοίχως. Οι απαγορευμένοι περιορισμοί που προβλέπονται στην παρούσα οδηγί
α επηρεάζουν ιδιαίτερα την εσωτερική αγορά υπηρεσιών και πρέπει να καταργηθούν
συστηματικά το ταχύτερο δυνατόν.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, η ελευθερία εγκατάστασης συνεπάγεται(30)
ιδίως την αρχή της ίσης μεταχείρισης που απαγορεύει όχι μόνο κάθε διάκριση λόγω ε
θνικότητας κράτους μέλους, αλλά και κάθε έμμεση διάκριση βάσει άλλων κριτηρίων τ
α οποία στην πράξη παράγουν τα ίδια αποτελέσματα. Έτσι, για παράδειγμα, η πρόσβα
ση σε μια δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή η άσκηση της δραστηριότητας αυτής
σε κράτος μέλος, είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, δεν μπορεί να υ
πόκειται σε κριτήρια όπως του τόπου εγκατάστασης, κατοικίας, διαμονής ή της κύρια
ς παροχής μιας δραστηριότητας. Ομοίως, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να περιορίζουν
τη δικαιοπρακτική ικανότητα και την ικανότητα να είναι διάδικοι των εταιρειών που ι
δρύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους στην επικράτεια του οποί
ου η εταιρεία έχει την κύρια εγκατάσταση της. Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν μπορούν
να παρέχουν πλεονεκτήματα στους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι έχουν έναν ιδιαίτε
ρο δεσμό με τους κοινωνικοοικονομικούς κύκλους σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, ούτε
μπορούν να περιορίζουν - εξ αιτίας του τόπου εγκατάστασης του παρόχου των υπηρε
σιών - τη δυνατότητα του εν λόγω παρόχου να αποκτά ή να διαθέτει δικαιώματα και π
ροϊόντα και να έχει πρόσβαση σε διάφορες μορφές πίστωσης και στέγασης στο βαθμό
που οι δυνατότητες αυτές είναι χρήσιμες για την πρόσβαση στη δραστηριότητα ή την
αποτελεσματική άσκησή της.

Η απαγόρευση των οικονομικών δοκιμών ως προηγούμενης προϋπόθεσης για τη χορή(31)
γηση άδειας αφορά τις ίδιες τις οικονομικές δοκιμές και όχι τις άλλες απαιτήσεις που
δικαιολογούνται αντικειμενικά από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος, όπως είν
αι η προστασία του αστικού περιβάλλοντος. Η απαγόρευση αυτή δεν αφορά την άσκη
ση των αρμοδιοτήτων των αρχών που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή του δικα
ίου περί ανταγωνισμού.

Με στόχο το συντονισμό του εκσυγχρονισμού των εθνικών νομοθεσιών σε σχέση με(32)
τις απαιτήσεις της εσωτερικής αγοράς, πρέπει να αξιολογηθούν ορισμένες εθνικές απ
αιτήσεις που δεν συνεπάγονται διακρίσεις οι οποίες, λόγω των χαρακτηριστικών τους, 
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ενδέχεται να περιορίζουν ουσιαστικά ή ακόμα και να εμποδίζουν την πρόσβαση σε μι
α δραστηριότητα ή την άσκησή της στο πλαίσιο της ελευθερίας εγκατάστασης. Τα κρ
άτη μέλη οφείλουν, κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταφοράς της οδηγίας, να εξασφ
αλίσουν ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αναγκαίες και αναλογικές και, ανάλογα με την π
ερίπτωση, να τις καταργήσουν ή να τις τροποποιήσουν. Εξάλλου, οι απαιτήσεις πρέπε
ι σε κάθε περίπτωση να συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο στον τομέα του ανταγω
νισμού.

Μεταξύ των περιορισμών που πρέπει να εξεταστούν συγκαταλέγονται, για παράδειγμ(33)
α, τα εθνικά καθεστώτα τα οποία, για λόγους που δεν έχουν σχέση με τα επαγγελματι
κά προσόντα, περιορίζουν την πρόσβαση σε δραστηριότητες, π.χ. τυχερά παιχνίδια, σ
ε συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών. Ομοίως, πρέπει να εξεταστούν απαιτήσεις όπ
ως τα συστήματα που προβλέπουν υποχρέωση διανομής («must carry») που εφαρμόζ
ονται για τους παρόχους υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης, βάσει των οποίων ένας
ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών υποχρεώνεται να παρέχει πρόσβαση σε ορισμένες υπ
ηρεσίες συγκεκριμένων παρόχων και οι οποίες περιορίζουν την ελευθερία επιλογής το
υς, τις δυνατότητες πρόσβασης σε προγράμματα και την επιλογή των τελικών αποδεκ
τών. 

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης πρέπει να(34)
εφαρμόζονται μόνο στο βαθμό που οι σχετικές δραστηριότητες είναι ανοικτές στον α
νταγωνισμό και επομένως δεν υφίσταται υποχρέωση των κρατών μελών να καταργήσ
ουν υφιστάμενα μονοπώλια, ιδίως όσον αφορά τις λαχειοφόρους αγορές, ή να ιδιωτικ
οποιήσουν ορισμένους τομείς.

Το γεγονός ότι η παρούσα οδηγία ορίζει ορισμένες απαιτήσεις τις οποίες τα κράτη μέ(35)
λη πρέπει να καταργήσουν ή να αξιολογήσουν κατά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο δ
εν επηρεάζει τυχόν προσφυγές παραλείψεως κατά κράτους μέλους για παράβαση των
άρθρων 43 ή 49 της συνθήκης.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και για να εξασ(36)
φαλίζεται η δυνατότητα για τους αποδέκτες και τους παρόχους υπηρεσιών να αποδέχ
ονται και να παρέχουν υπηρεσίες στο σύνολο της Κοινότητας, ανεξαρτήτως συνόρων, 
πρέπει να θεσπιστεί η αρχή σύμφωνα με την οποία ο πάροχος υπηρεσιών υπόκειται, κ
ατ' αρχήν, αποκλειστικά στη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος. 
Η αρχή αυτή είναι απαραίτητη για να μπορούν οι πάροχοι υπηρεσιών, ιδίως οι ΜΜΕ, 
να αξιοποιούν σε συνθήκες ασφάλειας δικαίου τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η εσ
ωτερική αγορά. Διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την ελεύθερη κυκλοφορία των υπ
ηρεσιών μεταξύ κρατών μελών, η αρχή αυτή, σε συνδυασμό με τα μέτρα εναρμόνισης
και αμοιβαίας βοήθειας, δίνει επίσης τη δυνατότητα στους αποδέκτες υπηρεσιών να έ
χουν πρόσβαση σε μεγαλύτερη επιλογή υπηρεσιών ποιότητας που προέρχονται από ά
λλα κράτη μέλη. Η εν λόγω αρχή συνοδεύεται από ένα μηχανισμό αρωγής προς τον α
ποδέκτη υπηρεσιών, που του επιτρέπει, κυρίως, να ενημερώνεται σχετικά με τη νομοθ
εσία των άλλων κρατών μελών και από μια εναρμόνιση των κανόνων διαφάνειας για τ
ις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.

Είναι επίσης απαραίτητο να εξασφαλίζεται ότι ο έλεγχος των δραστηριοτήτων παροχή(36)
ς υπηρεσιών θα γίνεται στην πηγή, δηλαδή από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλου
ς στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος των υπηρεσιών. Οι αρμόδιες αρχές της χ
ώρας καταγωγής μπορούν αποτελεσματικότερα να εξασφαλίζουν τον ουσιαστικό και
διαρκή έλεγχο του παρόχου υπηρεσιών και να φροντίζουν για την προστασία όχι μόν
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ο των αποδεκτών των υπηρεσιών στη χώρα τους αλλά επίσης στις άλλες χώρες. Η κοι
νοτική αυτή υποχρέωση του κράτους μέλους καταγωγής όσον αφορά την εποπτεία τω
ν δραστηριοτήτων του παρόχου υπηρεσιών ανεξαρτήτως του τόπου προορισμού των
υπηρεσιών, πρέπει να θεσπίζεται με σαφήνεια ώστε να δημιουργηθεί αμοιβαία εμπιστ
οσύνη μεταξύ των κρατών μελών κατά τη νομοθετική ρύθμιση των δραστηριοτήτων π
αροχής υπηρεσιών. Ο καθορισμός της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων δεν ρυθμίζεται
από την παρούσα οδηγία αλλά από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίο
υ, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτ
έλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις54 ή από άλλα κοινοτικά νομοθ
ετικά κείμενα όπως είναι η οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο π
λαίσιο παροχής υπηρεσιών55.

Συμπληρωματικά προς την αρχή της εφαρμογής της νομοθεσίας και του ελέγχου της χ(37)
ώρας καταγωγής, πρέπει να θεσπιστεί η αρχή σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη δ
εν μπορούν να θέτουν περιορισμούς στην παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από ά
λλα κράτη μέλη.

Πρέπει να προβλεφθεί ότι η εφαρμογή του νόμου της χώρας καταγωγής δεν μπορεί να(38)
αποκλεισθεί παρά μόνο στους τομείς που καλύπτονται από γενικές ή μεταβατικές παρ
εκκλίσεις, οι οποίες προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. Οι παρεκκλίσεις αυτές εί
ναι απαραίτητες για να ληφθεί υπόψη ο βαθμός ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς
ή ορισμένα κοινοτικά νομοθετικά κείμενα σχετικά με τις υπηρεσίες που προβλέπουν
ότι ένας πάροχος υπηρεσιών υπόκειται στην εφαρμογή άλλης νομοθεσίας από εκείνη
του κράτους μέλους καταγωγής του. Εξάλλου, κατ' εξαίρεση, μπορούν να ληφθούν μέ
τρα κατά συγκεκριμένου παρόχου σε μεμονωμένες περιπτώσεις και με βάση ορισμένε
ς ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις. Για να υπάρχει η απαραίτητη ασφάλει
α δικαίου ώστε να ενθαρρύνονται οι ΜΜΕ να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλ
α κράτη μέλη, οι παρεκκλίσεις αυτές πρέπει να είναι περιορισμένες στις απολύτως απ
αραίτητες. Συγκεκριμένα, οι παρεκκλίσεις αυτές δεν μπορούν να εφαρμόζονται παρά
μόνο αν συντρέχουν λόγοι που συνδέονται με την ασφάλεια των υπηρεσιών, την άσκ
ηση ενός επαγγέλματος του τομέα της υγείας ή την προστασία της δημόσιας τάξης, ιδ
ίως των πτυχών που συνδέονται με την προστασία των ανηλίκων και στο βαθμό που
οι εθνικές διατάξεις στους τομείς αυτούς δεν έχουν εναρμονιστεί. Επιπλέον, κάθε περ
ιορισμός στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών θα μπορεί να συνάδει με τα θεμε
λιώδη δικαιώματα τα οποία, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, αποτελο
ύν αναπόσπαστο μέρος των γενικών αρχών δικαίου που διέπουν την κοινοτική έννομ
η τάξη.

Σε περίπτωση μετακίνησης του παρόχου σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος(39)
μέλος καταγωγής, πρέπει να προβλέπεται αμοιβαία βοήθεια μεταξύ των δύο αυτών κρ
ατών, βάσει της οποίας το πρώτο κράτος θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε ελέγχ
ους, επιθεωρήσεις και έρευνες μετά από αίτηση του κράτους μέλους καταγωγής ή να
προβαίνει, με δική του πρωτοβουλία, σε τέτοιους ελέγχους, εάν πρόκειται αποκλειστι
κά για εκτιμήσεις πραγματικών περιστατικών. Επίσης, σε περίπτωση απόσπασης εργα
ζομένων, το κράτος μέλος της απόσπασης μπορεί να λάβει μέτρα κατά ενός παρόχου
που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος για να εξασφαλίσει την τήρηση των
συνθηκών απασχόλησης και εργασίας που εφαρμόζονται δυνάμει της οδηγίας 96/71/Ε
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Κ.

Πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση από την αρχή της χώρας καταγωγής για τις υπηρεσ(40)
ίες που τελούν υπό καθεστώς πλήρους απαγόρευσης στο κράτος μέλος στο οποίο μετ
ακινείται ο πάροχος, εφόσον το εν λόγω καθεστώς δικαιολογείται αντικειμενικά από
λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Η παρέκκλιση αυτή
περιορίζεται στις πλήρεις απαγορεύσεις και δεν καλύπτει τα εθνικά καθεστώτα τα οπο
ία, χωρίς να απαγορεύουν πλήρως μια δραστηριότητα, αναθέτουν την άσκησή της σε
έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους φορείς ή τα οποία απαγορεύουν την άσκηση μ
ιας δραστηριότητας χωρίς προηγούμενη άδεια. Στην πραγματικότητα, όταν ένα κράτο
ς μέλος επιτρέπει μια δραστηριότητα μόνο σε ορισμένους φορείς, η δραστηριότητα α
υτή δεν υπόκειται σε πλήρη απαγόρευση και επομένως δεν θεωρείται ότι είναι αντίθετ
η με τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία. Επομένως, δεν δικαι
ολογείται η εξαίρεση μιας τέτοιας δραστηριότητας από το γενικό καθεστώς της οδηγί
ας.

Η αρχή της χώρας καταγωγής δεν πρέπει να εφαρμόζεται στις ειδικές απαιτήσεις του(41)
κράτους μέλους στο οποίο μετακινείται ο πάροχος που άπτονται των ιδιαίτερων χαρα
κτηριστικών του τόπου στον οποίο παρέχεται η υπηρεσία και οι οποίες είναι απαραίτη
το να τηρούνται για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας, της δ
ημόσιας υγείας ή της προστασίας του περιβάλλοντος. Μια τέτοια παρέκκλιση αφορά, 
για παράδειγμα, τις άδειες κατάληψης ή χρήσης της δημόσιας οδού, τις απαιτήσεις σχ
ετικά με την οργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων ή τις απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλ
εια των εργοταξίων.

Η εξαίρεση από την αρχή της χώρας καταγωγής της ταξινόμησης οχημάτων που έχου(42)
ν αποκτηθεί με χρηματοδοτική μίσθωση σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο
οποίο χρησιμοποιούνται απορρέει από τη νομολογία του Δικαστηρίου, το οποίο έχει
δεχθεί ότι ένα κράτος μέλος μπορεί να υπαγάγει σε τέτοια υποχρέωση οχήματα που χ
ρησιμοποιούνται στο έδαφός του, με αναλογικούς όρους. Η εξαίρεση αυτή δεν καλύπ
τει την ευκαιριακή ή προσωρινή μίσθωση.

Σε κοινοτικό επίπεδο έχουν ήδη εκδοθεί ορισμένες οδηγίες σχετικά με τις συμβάσεις(43)
που συνάπτουν οι καταναλωτές. Οι οδηγίες όμως αυτές ακολουθούν την προσέγγιση
της ελάχιστης εναρμόνισης. Με στόχο να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι δι
αφορές των κανόνων προστασίας των καταναλωτών σε όλη την Ένωση, οι οποίες πρ
οκαλούν τον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς εις βάρος των καταναλωτών κα
ι των επιχειρήσεων, η Επιτροπή δήλωσε στην ανακοίνωσή της σχετικά με τη στρατηγι
κή για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών 2002-200656 ότι μια από τις βασικές προτ
εραιότητές της θα είναι να προτείνει την πλήρη εναρμόνιση. Επιπλέον, στο σχέδιο δρ
άσης με τίτλο «Ένα συνεκτικότερο ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων»57 η Επιτροπή
τόνισε την αναγκαιότητα μεγαλύτερης σύγκλισης του ευρωπαϊκού καταναλωτικού δικ
αίου, γεγονός που συνεπάγεται ειδικότερα την αναθεώρηση του ισχύοντος δικαίου πε
ρί συμβάσεων που αφορά τους καταναλωτές, ώστε να αρθούν οι υπάρχουσες αντιφάσ
εις, να καλυφθούν τα κενά και να απλουστευθεί η νομοθεσία.

Η αρχή της χώρας καταγωγής ενδείκνυται να εφαρμοστεί στους τομείς των συμβάσεω(44)
ν που συνάπτουν οι καταναλωτές και έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μό
νο στο βαθμό που οι κοινοτικές οδηγίες προβλέπουν πλήρη εναρμόνιση, επειδή στις π
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εριπτώσεις αυτές τα επίπεδα προστασίας των καταναλωτών είναι αντίστοιχα. Η παρέκ
κλιση από την αρχή της χώρας καταγωγής σχετικά με την εξωσυμβατική ευθύνη του π
αρόχου σε περίπτωση ατυχήματος που συμβαίνει στο πλαίσιο της δραστηριότητάς το
υ σε άτομο στο κράτος μέλος στο οποίο μετακινείται ο πάροχος καλύπτει τις σωματικ
ές βλάβες ή τις περιουσιακές ζημίες που υφίσταται ένα άτομο σε περίπτωση ατυχήματ
ος.

Θα πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να λαμβάνουν κατ’ εξαίρεση μ(45)
έτρα που αποκλίνουν από την αρχή της χώρας καταγωγής σε σχέση με πάροχο που εί
ναι εγκαταστημένος σε άλλο κράτος μέλος σε μεμονωμένες περιπτώσεις και για ορισ
μένους λόγους, όπως είναι η ασφάλεια των υπηρεσιών. Η δυνατότητα αυτή δεν πρέπε
ι να χρησιμοποιείται όπου υφίσταται κοινοτική εναρμόνιση. Εξάλλου, η δυνατότητα α
υτή δεν επιτρέπει τη λήψη περιοριστικών μέτρων στους τομείς όπου άλλες οδηγίες απ
αγορεύουν κάθε παρέκκλιση από την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, όπως η ο
δηγία 1999/93/EΚ ή η οδηγία 98/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβ
ουλίου της 20ής Νοεμβρίου 1998 για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζ
ονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους58, ούτε επιτρέπει την επέκτα
ση ή τον περιορισμό των δυνατοτήτων παρέκκλισης που προβλέπονται σε άλλες οδηγ
ίες, όπως στην οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 1989 για το σ
υντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρ
ατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων59 ή στην οδηγία
2000/31/EΚ.

Οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών που αντίκεινται στην παρο(46)
ύσα οδηγία μπορούν να προκύπτουν όχι μόνο από μέτρα που λαμβάνονται κατά παρό
χων υπηρεσιών αλλά επίσης από πολυάριθμα εμπόδια στη χρήση υπηρεσιών από τους
αποδέκτες τους και ιδίως από τους καταναλωτές. Η παρούσα οδηγία αναφέρει, ενδεικ
τικά, ορισμένα είδη περιορισμών κατά ενός αποδέκτη ο οποίος επιθυμεί να χρησιμοπ
οιήσει υπηρεσία που παρέχεται από φορέα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος.

Σύμφωνα με τους κανόνες της συνθήκης που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των(47)
υπηρεσιών, έτσι όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου, οι διακρίσει
ς λόγω ιθαγένειας ή κατοικίας του αποδέκτη σε συγκεκριμένη χώρα ή τόπο απαγορεύ
ονται. Μπορεί να πρόκειται ιδίως για υποχρέωση, η οποία επιβάλλεται μόνο στους υπ
ηκόους άλλου κράτους μέλους, να προσκομίζουν πρωτότυπα έγγραφα, επικυρωμένα
αντίγραφα, πιστοποιητικό ιθαγένειας ή επίσημες μεταφράσεις εγγράφων για να μπορο
ύν να επωφεληθούν από μια υπηρεσία ή από ορισμένες ευνοϊκές δασμολογικές ρυθμί
σεις. Ωστόσο, η απαγόρευση απαιτήσεων που εισάγουν διακρίσεις δεν εμποδίζει την
παραχώρηση σε ορισμένους αποδέκτες ευνοϊκών ρυθμίσεων, κυρίως δασμολογικών, 
εφόσον στηρίζονται σε νόμιμα αντικειμενικά κριτήρια, π.χ. αν σχετίζονται άμεσα με τ
ις εισφορές που καταβάλλουν οι εν λόγω αποδέκτες υπηρεσιών.

Η ουσιαστική πραγμάτωση ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα απαιτεί να μην εμπο(48)
δίζονται οι κοινοτικοί πολίτες να επωφεληθούν από μια υπηρεσία, η οποία ωστόσο εί
ναι τεχνικά προσβάσιμη στην αγορά, ούτε να υπόκεινται σε διαφορετικούς όρους και
διαφορετικές τιμές, λόγω της ιθαγένειάς τους ή του τόπου κατοικίας τους. Η διατήρη
ση τέτοιων διακρίσεων για τους αποδέκτες υπηρεσιών τονίζει την απουσία μιας πραγ
ματικής εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών για τους κοινοτικούς πολίτες και θίγει, γενικό
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60 ΕΕ L 149, 5.7.1971, σ. 2. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη προσχώρησης το
υ 2003.

τερα, την ενσωμάτωση των λαών της Ευρώπης. Η αρχή της αποφυγής των διακρίσεω
ν στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς συνεπάγεται ότι η πρόσβαση ενός αποδέκτη υπ
ηρεσιών, κυρίως ενός καταναλωτή, σε υπηρεσία που προσφέρεται στο κοινό δεν μπο
ρεί να αποκλεισθεί ούτε να καταστεί δυσκολότερη με κριτήριο την ιθαγένεια ή τον τό
πο κατοικίας του αποδέκτη, το οποίο περιλαμβάνεται στους γενικούς όρους που τίθεν
ται στη διάθεση του κοινού. Αυτό δεν θίγει τη δυνατότητα να προβλέπονται στους γε
νικούς όρους διαφορετικές τιμές και όροι για την παροχή μιας υπηρεσίας που αιτιολο
γούνται άμεσα από αντικειμενικούς παράγοντες, όπως το πραγματικό πρόσθετο κόστ
ος λόγω απόστασης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παρεχόμενης υπηρεσίας, τις διαφ
ορετικές συνθήκες της αγοράς ή τους συμπληρωματικούς κινδύνους λόγω διαφορετικ
ών κανονιστικών ρυθμίσεων από εκείνες του κράτους μέλους καταγωγής.

Σύμφωνα με τις αρχές που καθιέρωσε η νομολογία του Δικαστηρίου στον τομέα της ε(49)
λεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την οικονομική
ισορροπία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών, πρέπει να παρ
ασχεθεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την επιστροφή των εξόδων της ιατ
ροφαρμακευτικής περίθαλψης έναντι των ασθενών, οι οποίοι, ως αποδέκτες υπηρεσιώ
ν, επωφελούνται από την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, καθώς και για τους ε
παγγελματίες του τομέα της υγείας και τους υπευθύνους της κοινωνικής ασφάλισης.

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφα(50)
ρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτο
ύς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας60 εφαρ
μόζεται πλήρως, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις σε θέματα υπαγωγής στο σύστημα κ
οινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς ή αυτοαπασχολουμένους οι οποίοι παρέχουν
ή συμμετέχουν στην παροχή μιας υπηρεσίας.

Το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 που αφορά την άδεια για την κάλ(51)
υψη δαπανών ιατρικής περίθαλψης που χορηγήθηκε σε άλλο κράτος μέλος συμβάλλε
ι, όπως τονίζεται και στη νομολογία του Δικαστηρίου, στην προώθηση της ελεύθερης
κυκλοφορίας των ασθενών και της παροχής διασυνοριακών ιατρικών υπηρεσιών. Η δι
άταξη αυτή αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει στους ασφαλισμένους που έχουν λάβει άδ
εια την πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη άλλων κρατών μελών, υπό τις ίδιες προϋπ
οθέσεις κάλυψης που ισχύουν για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στη νομοθεσία
των εν λόγω κρατών. Παρέχει επίσης στους ασφαλισμένους δικαιώματα που δεν θα εί
χαν αλλιώς και λειτουργεί ως μέσο άσκησης της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσι
ών. Η εν λόγω διάταξη όμως δεν έχει ως στόχο να ρυθμίσει και συνεπώς δεν εμποδίζε
ι καθόλου, την επιστροφή, σύμφωνα με τους πίνακες αμοιβών που ισχύουν στο κράτο
ς μέλος της ασφάλισης, των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την παροχή περίθα
λψης σε άλλο κράτος μέλος, ακόμα και σε περίπτωση απουσίας προηγούμενης άδεια
ς.

Λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης της νομολογίας του Δικαστηρίου στον τομέα της(52)
ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών, πρέπει να καταργηθεί η απαίτηση προηγούμε
νης άδειας για την χρηματοοικονομική κάλυψη από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισ
ης ενός κράτους μέλους μη νοσοκομειακής περίθαλψης η οποία έχει παρασχεθεί σε ά
λλο κράτος μέλος και τα κράτη μέλη πρέπει να προσαρμόσουν ως προς αυτό τη νομο
θεσία τους. Στο βαθμό που η κάλυψη της εν λόγω περίθαλψης γίνεται εντός των ορίω
ν της κάλυψης που εγγυάται στα μέλη του το σύστημα ασφάλισης ασθενείας του κράτ
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ους μέλους της ασφάλισης, η κατάργηση αυτή δεν διαταράσσει σοβαρά τη χρηματοοι
κονομική ισορροπία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με τη νομολο
γία του Δικαστηρίου, οι όροι βάσει των οποίων παρέχεται στα κράτη μέλη η μη νοσο
κομειακή περίθαλψη παραμένουν σε ισχύ στην περίπτωση περίθαλψης που παρέχεται
σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο της ασφάλισης, στο βαθμό που οι όροι αυτο
ί συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο. Σύμφωνα επίσης με τη νομολογία του Δικαστ
ηρίου, τα συστήματα χορήγησης άδειας για την κάλυψη περίθαλψης σε άλλο κράτος μ
έλος πρέπει να τηρούν τις διατάξεις σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κ
αι σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας(53)
των υπηρεσιών, ένα σύστημα προηγούμενης χορήγησης άδειας για τη χρηματοοικονο
μική κάλυψη της νοσηλείας που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος φαίνεται αιτιολογημ
ένο λόγω της ανάγκης σχεδιασμού του αριθμού των νοσοκομειακών υποδομών, της γ
εωγραφικής τους κατανομής, της διευθέτησής τους και του εξοπλισμού τους ή ακόμη
της φύσης των ιατρικών υπηρεσιών που είναι σε θέση να προσφέρουν. Ένας τέτοιος σ
χεδιασμός επιδιώκει το στόχο της εξασφάλισης στο έδαφος κάθε κράτους μέλους επα
ρκούς και διαρκούς δυνατότητας πρόσβασης σε ένα ισόρροπο φάσμα ποιοτικής νοσο
κομειακής περίθαλψης και εντάσσεται στη βούληση να ελεγχθεί το κόστος και να απο
φευχθεί, στο μέτρο του δυνατού, κάθε σπατάλη χρηματοοικονομικών, τεχνικών και α
νθρώπινων πόρων. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, η έννοια της νοσοκο
μειακής περίθαλψης πρέπει να οριστεί αντικειμενικά, το δε σύστημα προηγούμενης χ
ορήγησης άδειας πρέπει να είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο δημοσίου συ
μφέροντος.

Το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 προβλέπει τις συνθήκες υπό τις ο(54)
ποίες ο αρμόδιος εθνικός οργανισμός δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας που
ζητείται βάσει του άρθρου αυτού. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αρνούνται τη χορήγ
ηση της άδειας όταν η περίθαλψη αυτή, παρεχόμενη στο έδαφός τους, καλύπτεται απ
ό το δικό τους σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, μπορεί δε να εξασφαλιστεί σε εύθετο
χρόνο στο έδαφός τους ταυτόσημη θεραπεία ή εξίσου αποτελεσματική θεραπεία, σύμ
φωνα με τους όρους που προβλέπονται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισής τους. 
Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, ο όρος σχετικά με την αποδεκτή προθεσ
μία πρέπει να εκτιμάται βάσει του συνόλου των συνθηκών που χαρακτηρίζουν κάθε σ
υγκεκριμένη περίπτωση, αφού ληφθούν δεόντως υπόψη όχι μόνο η ιατρική κατάστασ
η του ασθενούς τη στιγμή υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας, αλλά κα
ι το ιστορικό του και η ενδεχόμενη εξέλιξη της ασθένειας.

Η χρηματοοικονομική κάλυψη, από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των κρατώ(55)
ν μελών, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης η οποία παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος δ
εν πρέπει να είναι κατώτερη από εκείνη που προβλέπεται από το δικό τους σύστημα κ
οινωνικής ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη η οποία παρέχεται στο έδαφ
ός τους. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου στον τομέα της ελεύθερης κυκλ
οφορίας των υπηρεσιών, εάν δεν υπάρχει άδεια, η επιστροφή εξόδων για ιατροφαρμα
κευτική περίθαλψη, εκτός της νοσηλείας, σύμφωνα με τον πίνακα τιμών που εφαρμόζ
ει το κράτος μέλος ασφάλισης δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στη χρημα
τοδότηση του δικού του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Στην περίπτωση που έχε
ι χορηγηθεί άδεια στο πλαίσιο του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, 
η χρηματοοικονομική κάλυψη των εξόδων πραγματοποιείται βάσει του πίνακα τιμών
του κράτους μέλους παροχής της περίθαλψης. Ωστόσο, εάν το επίπεδο κάλυψης είναι
κατώτερο από εκείνο το οποίο θα δικαιούνταν ο ασθενής εάν είχε λάβει την ίδια περίθ
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αλψη στο κράτος μέλος που είναι ασφαλισμένος, το κράτος αυτό πρέπει να συμπληρ
ώσει την κάλυψη μέχρι το ύψος του πίνακα των τιμών που θα είχε εφαρμόσει στην πε
ρίπτωση αυτή.

Σε ό,τι αφορά την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών σε κρ(56)
άτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής, η παρούσα οδηγία αποσκοπ
εί στην αποσαφήνιση της κατανομής των ρόλων και των καθηκόντων μεταξύ κράτους
μέλους καταγωγής και κράτους μέλους απόσπασης, ώστε να διευκολύνεται η ελεύθερ
η παροχή υπηρεσιών. Η παρούσα οδηγία δεν έχει ως στόχο να ασχοληθεί με ζητήματ
α εργατικού δικαίου καθαυτά. Η προαναφερόμενη κατανομή καθηκόντων και ο καθο
ρισμός των μορφών που θα λάβει η συνεργασία μεταξύ του κράτους μέλους καταγωγ
ής και του κράτους μέλους απόσπασης διευκολύνει την άσκηση της ελεύθερης κυκλο
φορίας των υπηρεσιών, ιδίως, καταργώντας κάποιες υπερβολικές διοικητικές διαδικασ
ίες και βελτιώνοντας ταυτόχρονα τον έλεγχο της τήρησης των όρων απασχόλησης και
εργασίας σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ.

Για να αποφεύγονται οι διοικητικές διατυπώσεις που είτε εισάγουν διακρίσεις είτε είν(57)
αι δυσανάλογες και ιδιαίτερα αποθαρρυντικές για τις ΜΜΕ, πρέπει να απαγορευθεί στ
ο κράτος μέλος απόσπασης να υποβάλλει την απόσπαση στην τήρηση απαιτήσεων, όπ
ως είναι η υποχρέωση υποβολής αίτησης άδειας προς τις αρμόδιες αρχές. Πρέπει επίσ
ης να απαγορευθεί η υποχρέωση υποβολής δήλωσης προς τις αρχές του κράτους μέλο
υς της απόσπασης. Ωστόσο, η υποχρέωση αυτή μπορεί να διατηρηθεί έως τις 31 Δεκε
μβρίου του 2008 όσον αφορά τις δραστηριότητες στον τομέα των κατασκευών που αν
αφέρονται στο παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό, η βελτίωση της δ
ιοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για τη διευκόλυνση των ελέγχων α
ποτελεί το αντικείμενο των εργασιών ομάδας εθνικών εμπειρογνωμόνων σχετικά με τ
ην εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας. Εξάλλου, σε ό,τι αφορά τους όρους απασχόλησης
και εργασίας εκτός εκείνων που ορίζονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ, το κράτος μέλος τη
ς απόσπασης, βάσει της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών που θεσπίζει η
οδηγία, δεν πρέπει να μπορεί να λάβει περιοριστικά μέτρα κατά παρόχου που είναι εγ
κατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος.

Η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών περικλείει το δικαίωμα για έναν πάροχο υπηρ(58)
εσιών να αποσπά το προσωπικό του, ακόμη και αν πρόκειται για ανθρώπους που δεν
είναι πολίτες της Ένωσης αλλά υπήκοοι τρίτης χώρας που βρίσκονται νόμιμα στο κρά
τος μέλος καταγωγής και έχουν κανονική απασχόληση. Πρέπει να προβλεφθεί ότι το
κράτος μέλος καταγωγής θα έχει την υποχρέωση να μεριμνά ώστε ο αποσπασμένος ε
ργαζόμενος που είναι υπήκοος τρίτης χώρας πληροί τους όρους κατοικίας και κανονι
κής απασχόλησης που επιτάσσει η νομοθεσία του, συμπεριλαμβανομένου του τομέα τ
ης κοινωνικής ασφάλισης. Πρέπει να προβλεφθεί ότι το κράτος μέλος απόσπασης δεν
μπορεί να υποβάλλει τον εργαζόμενο ή τον πάροχο υπηρεσιών σε προληπτικούς ελέγ
χους, ιδίως σε ό,τι αφορά την άδεια εισόδου ή παραμονής, εκτός από περιπτώσεις, ή τ
ην άδεια εργασίας, ούτε μπορεί να προβλέπει υποχρεώσεις όπως την υποχρέωση σύνα
ψης σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή την υποχρέωση προηγούμενης απασχόλη
σης στο κράτος μέλος καταγωγής του παρόχου.

Μετά την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 859/2003 του Συμβουλίου της 14ης Μα(59)
ΐου 2003 για την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και τ
ου κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν καλ
ύπτονται ήδη από τις διατάξεις αυτές μόνο λόγω της ιθαγένειάς τους61, οι υπήκοοι τρί
των χωρών καλύπτονται από το σύστημα συνεργασίας σχετικά με την εφαρμογή συστ
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61 ΕΕ L 124, 20.5.2003, σ. 1.
62 ΕΕ L 204, 21.7.1998, σ. 37. Οδηγία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης το

υ 2003.

ημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους
που διακινούνται εντός της Κοινότητας, το οποίο έχει θεσπιστεί από τον κανονισμό (
ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και προβλέπει την εφαρμογή των κανόνων της χώρας στης οποία
ς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης υπάγεται ο εργαζόμενος.

Μεταξύ των μέσων με τα οποία ο πάροχος μπορεί να καταστήσει εύκολα προσβάσιμε(60)
ς για τον αποδέκτη πληροφορίες τις οποίες είναι υποχρεωμένος να διαθέσει, πρέπει να
προβλεφθεί η γνωστοποίηση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, περιλαμβανομένου το
υ ιστοχώρου του. Εξάλλου, η υποχρέωση να περιλαμβάνονται ορισμένες πληροφορίε
ς στην ενημερωτική τεκμηρίωση των παρόχων στην οποία παρουσιάζονται με λεπτομ
ερή τρόπο οι υπηρεσίες τους δεν πρέπει να αφορά τις εμπορικές επικοινωνίες γενικού
χαρακτήρα, όπως η διαφήμιση, αλλά πρέπει κυρίως να αφορά τα ενημερωτικά φυλλάδ
ια που περιέχουν λεπτομερή περιγραφή των προτεινόμενων υπηρεσιών, περιλαμβανο
μένων των εγγράφων που βρίσκονται σε ιστοχώρο.

Κάθε πάροχος υπηρεσιών οι οποίες παρουσιάζουν συγκεκριμένο κίνδυνο για την υγεί(61)
α ή την ασφάλεια ή συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό κίνδυνο για τον αποδέκτη πρέπ
ει να καλύπτεται από κατάλληλη ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης ή ισοδύναμη ή σ
υγκρίσιμη εγγύηση που σημαίνει ιδίως ότι ο πάροχος πρέπει να είναι επαρκώς ασφαλι
σμένος για την υπηρεσία που παρέχει πέρα από το κράτος μέλος καταγωγής του και σ
ε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη.

Πρέπει να καταργηθούν οι πλήρεις απαγορεύσεις εμπορικών επικοινωνιών για τα νομ(62)
οθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα∙ η κατάργηση αυτή δεν αφορά τις απαγορεύσει
ς σχετικά με το περιεχόμενο μιας εμπορικής επικοινωνίας αλλά εκείνες που, κατά γενι
κό τρόπο για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, απαγορεύουν μια ή περισσότερες μορφές
εμπορικής επικοινωνίας, για παράδειγμα κάθε διαφήμιση σε συγκεκριμένο μέσο ή μέ
σα ενημέρωσης. Όσον αφορά το περιεχόμενο και τις μεθόδους των εμπορικών επικοι
νωνιών, πρέπει να παρακινηθούν οι επαγγελματικοί κλάδοι να εκπονήσουν, στο πλαίσ
ιο της τήρησης του κοινοτικού δικαίου, κώδικες συμπεριφοράς σε κοινοτικό επίπεδο.

Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και να βοηθηθούν οι εκτιμήσεις με βάση συγκρίσιμα κρι(63)
τήρια όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους αποδέκτες, είν
αι σημαντικό να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τη σημασία
των σημάτων και άλλων διακριτικών σημείων όσον αφορά τις υπηρεσίες αυτές. Αυτή
η υποχρέωση διαφάνειας έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα σε τομείς όπως ο τουρισμός, ιδί
ως ο τομέας των ξενοδοχείων, όπου είναι πολύ διαδεδομένη η χρήση συστημάτων κα
τάταξης σε κατηγορίες. Επίσης, πρέπει να εξεταστεί σε ποιο βαθμό η ευρωπαϊκή τυπο
ποίηση μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για την προώθηση της συμβατότητας και της πο
ιότητας των υπηρεσιών. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα συντάσσονται από τους ευρωπαϊκούς
οργανισμούς τυποποίησης CEN, CENELEC και ETSI. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Επ
ιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην οδηγία 98/34/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την κ
αθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κα
νονισμών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορία
ς62, να δώσει σχετική εντολή για την κατάρτιση ειδικών ευρωπαϊκών προτύπων.

Η ανάπτυξη ενός δικτύου των αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την π(64)
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63 ΕΕ L 166, 11.6.1998, σ. 51. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/65/ΕΚ (Ε
Ε L 271, 9.10.2002, σ. 16).

ροστασία των καταναλωτών, η οποία αποτελεί αντικείμενο της πρότασης κανονισμού
σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, έχει συμπλη
ρωματική λειτουργία σε σχέση με τη συνεργασία που προβλέπεται στην παρούσα οδη
γία. Στην πράξη, η εφαρμογή της νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας των κατανα
λωτών σε καταστάσεις διασυνοριακών συναλλαγών, ιδίως στο πλαίσιο της ανάπτυξης
νέων πρακτικών εμπορίας και διανομής, καθώς και οι ανάγκες κατάργησης ορισμένω
ν εμποδίων για τη συνεργασία στον τομέα αυτό, επιβάλλουν τη συνεργασία σε υψηλό
τερο επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών. Συγκεκριμένα, στον εν λόγω τομέα είναι αν
αγκαίο να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα επιβάλουν την κατάργηση των παράνομ
ων πρακτικών οικονομικών φορέων εντός της επικράτειάς τους, οι οποίες έχουν ως σ
τόχο τους καταναλωτές σε άλλο κράτος μέλος.

Πρέπει να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Επιτροπή ενθαρρύνου(65)
ν την εκπόνηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη κωδίκων δεοντολογίας σε κοινοτικό επίπ
εδο με σκοπό ιδίως την προαγωγή της ποιότητας των υπηρεσιών και λαμβάνοντας υπ
όψη τις ιδιομορφίες του κάθε επαγγέλματος. Οι κώδικες δεοντολογίας πρέπει να σέβο
νται το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως το δίκαιο του ανταγωνισμού.

Η παρούσα οδηγία δεν αποκλείει μελλοντικές πρωτοβουλίες, νομοθετικού ή μη νομο(66)
θετικού περιεχομένου, στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών.

Η απουσία αντίδρασης της Επιτροπής στο πλαίσιο της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγ(67)
ησης που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία δεν προδικάζει το συμβιβάσιμο με το κο
ινοτικό δίκαιο των εθνικών απαιτήσεων που αποτελούν αντικείμενο των εκθέσεων τω
ν κρατών μελών.

Η οδηγία 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μα(68)
ΐου 1998 περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντω
ν των καταναλωτών63 έχει ως αποτέλεσμα την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονισ
τικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με τις αγωγές παραλείψε
ως για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών που περιλαμβ
άνονται στις οδηγίες οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημά της. Για να καταστούν δυ
νατές τέτοιες αγωγές παραλείψεως και στις περιπτώσεις παράβασης της παρούσας οδ
ηγίας η οποία θίγει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών, πρέπει να τροποποι
ηθεί αναλόγως το παράρτημα της οδηγίας 98/27/ΕΚ.

Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης, δηλαδή η εξάλειψη των εμποδί(69)
ων στην ελευθερία εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών στα κράτη μέλη και η ελεύ
θερη κυκλοφορία των υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών, είναι αδύνατον να επιτε
υχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω της διάστασης της δ
ράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρ
ο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο
εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη
των στόχων αυτών.

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνω(70)
ρίζονται κυρίως στο Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ
αι ιδίως στα άρθρα 8, 15, 21 και 47.
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64 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
65 ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 7.
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68 ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 51.
69 ΕΕ L 201, 31.7.2002, σ. 37.

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύμφων(71)
α με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθο
ρισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτ
ροπή64,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Κεφάλαιο Ι
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1
Αντικείμενο

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

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις υπηρεσίες παρόχων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλος.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, στοιχε
ίο β) της οδηγίας 2002/65/ΕΚ∙

β) στις υπηρεσίες και τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και στους συν
αφείς πόρους και υπηρεσίες όσον αφορά τα θέματα που ρυθμίζονται από τις ο
δηγίες 2002/19/EK65, 2002/20/EK66, 2002/21/EK67, 2002/22/EK68 και
2002/58/EK69 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου∙

γ) στις υπηρεσίες μεταφορών στο βαθμό που ρυθμίζονται από άλλα κοινοτικά μέ
σα τα οποία έχουν ως βάση το άρθρο 71 ή το άρθρο 80, παράγραφος 2 της συν
θήκης.

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

Άρθρο 3
Σχέση με άλλες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου
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Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας στο πλαίσιο της τήρησης τω
ν κανόνων της συνθήκης που διέπουν το δικαίωμα εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκλοφο
ρία των υπηρεσιών.

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

Άρθρο 4
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:

1) ως «υπηρεσία» νοείται κάθε μη μισθωτή οικονομική δραστηριότητα που αναφέρεται
στο άρθρο 50 της συνθήκης και η οποία συνίσταται στην παροχή μιας εργασίας έναν
τι οικονομικού ανταλλάγματος∙

2) ως «πάροχος υπηρεσίας» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια κράτ
ους μέλους ή κάθε νομικό πρόσωπο που προσφέρει ή παρέχει μια υπηρεσία∙

3) ως «αποδέκτης» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή επιθυμ
εί να χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία για επαγγελματικούς ή άλλους σκοπούς∙

4) ως «κράτος μέλος καταγωγής» νοείται το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου είναι
εγκατεστημένος ο πάροχος της υπηρεσίας∙

5) ως «εγκατάσταση» νοείται η πραγματική άσκηση μιας οικονομικής δραστηριότητας
που αναφέρεται στο άρθρο 43 της συνθήκης με τη δημιουργία μόνιμης εγκατάσταση
ς του παρόχου για αόριστο χρονικό διάστημα∙

6) ως «σύστημα αδειοδότησης» νοείται κάθε διαδικασία που υποχρεώνει τον πάροχο ή
τον αποδέκτη της υπηρεσίας να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια αρχή για την απόκτη
ση επίσημου εγγράφου ή έμμεσης απόφασης σχετικά με την πρόσβαση σε δραστηρι
ότητα παροχής υπηρεσιών ή με την άσκησή της∙

7) ως «απαίτηση» νοείται κάθε υποχρέωση, απαγόρευση, προϋπόθεση ή όριο που προβ
λέπεται στις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών ή
προκύπτει από τη νομολογία, τη διοικητική πρακτική ή τους κανόνες επαγγελματικώ
ν συλλόγων ή τους συλλογικούς κανόνες επαγγελματικών ενώσεων ή οργανώσεων π
ου εγκρίνονται στο πλαίσιο της άσκησης της νομικής αυτονομίας τους∙

8) ως «αρμόδια αρχή» νοείται κάθε όργανο ή φορέας που είναι υπεύθυνος σε ένα κράτ
ος μέλος για τον έλεγχο ή τη ρύθμιση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, μεταξύ
των οποίων συγκαταλέγονται κυρίως οι διοικητικές αρχές, οι επαγγελματικοί σύλλο
γοι και οι επαγγελματικές ενώσεις ή οργανώσεις, οι οποίες, στο πλαίσιο της νομικής
αυτονομίας τους, ρυθμίζουν με συλλογικό τρόπο την πρόσβαση στις δραστηριότητε
ς παροχής υπηρεσιών ή την άσκησή τους∙

9) ως «συντονισμένος τομέας» νοείται κάθε απαίτηση που εφαρμόζεται για την πρόσβα
ση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ή την άσκησή τους∙

10) ως «νοσοκομειακή περίθαλψη» νοείται η ιατρική περίθαλψη που μπορεί να παρασχε
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θεί μόνο στο πλαίσιο ιατρικής εγκατάστασης και η οποία απαιτεί, κατ΄ αρχήν, την πα
ραμονή του περιθαλπομένου εντός αυτής της εγκατάστασης∙ η επωνυμία, η οργάνω
ση και ο τρόπος χρηματοδότησης της εν λόγω ιατρικής εγκατάστασης είναι άνευ ση
μασίας για τους σκοπούς χαραχτηρισμού της εν λόγω περίθαλψης∙

11) ως «κράτος μέλος απόσπασης» νοείται το κράτος μέλος στου οποίου την επικράτεια
ο πάροχος των υπηρεσιών αποσπά έναν εργαζόμενο προκειμένου να παράσχει εκεί τ
ις υπηρεσίες του∙

12) ως «νόμιμη απασχόληση» νοείται η μισθωτή δραστηριότητα του εργαζομένου που ε
κτελείται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους καταγωγής του παρ
όχου των υπηρεσιών∙

13) ως «νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα» νοείται μια δραστηριότητα ή ένα σύνο
λο επαγγελματικών δραστηριοτήτων στις οποίες η πρόσβαση ή των οποίων η άσκησ
η ή ένας από τους όρους άσκησης εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα, δυνάμει νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, από την κατοχή καθορισμένων επαγγελματι
κών προσόντων∙

14) ως «εμπορική επικοινωνία» νοείται κάθε μορφή επικοινωνίας για την έμμεση ή άμεσ
η προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών ή προ
σώπων που ασκούν εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα ή ασκούν έ
να νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα∙ δεν συνιστούν από μόνες τους εμπορικέ
ς επικοινωνίες:

α) οι πληροφορίες για την άμεση πρόσβαση στη δραστηριότητα της επιχείρησης, 
του οργανισμού ή του προσώπου, ιδίως ένα όνομα τομέα ή μια διεύθυνση ηλε
κτρονικού ταχυδρομείου,

β) οι επικοινωνίες σχετικά με προϊόντα, με υπηρεσίες ή με την εικόνα της επιχείρ
ησης, του οργανισμού ή του προσώπου, οι οποίες δημιουργούνται ανεξάρτητ
α, ιδίως όταν παρέχονται χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.

Κεφάλαιο ΙΙ
Ελευθερία εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών

Τμήμα 1
Διοικητική απλούστευση

Άρθρο 5
Απλούστευση των διαδικασιών

1. Τα κράτη μέλη απλουστεύουν τις διαδικασίες και τις διατυπώσεις που ισχύουν για τ
ην πρόσβαση σε μια δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και για την άσκησή της.

2. Σε περίπτωση που ζητούν από τους παρόχους ή τους αποδέκτες υπηρεσιών την προ
σκόμιση πιστοποιητικού, βεβαίωσης ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την τήρ
ηση μιας απαίτησης, τα κράτη μέλη αποδέχονται κάθε έγγραφο από άλλο κράτος μέ
λος με ισοδύναμη λειτουργία ή το οποίο αποδεικνύει ότι η εν λόγω απαίτηση έχει τη
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70 [Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση τω
ν επαγγελματικών προσόντων.]

71 [Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το συντονισμό των
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.]

ρηθεί. Δεν επιβάλλουν την προσκόμιση πρωτοτύπων, επικυρωμένων αντιγράφων ή ε
πικυρωμένων μεταφράσεων εγγράφων από άλλα κράτη μέλη, εκτός από τις περιπτώ
σεις που προβλέπονται από άλλα κοινοτικά νομοθετικά μέσα ή από τις εξαιρέσεις πο
υ δικαιολογούνται αντικειμενικά από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος.

3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 46 της
οδηγίας ../../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου70 και στο άρθρ
ο 45, παράγραφος 3 της οδηγίας ../../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συ
μβουλίου71.

Άρθρο 6
Ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης

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

α) το σύνολο των διαδικασιών και διατυπώσεων που είναι απαραίτητες για την πρόσβα
ση στις αντίστοιχες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, ιδίως τις δηλώσεις, κοινοπ
οιήσεις ή αιτήσεις για χορήγηση άδειας από τις αρμόδιες αρχές, περιλαμβανομένων
των αιτήσεων για την καταχώριση σε μητρώα και βάσεις δεδομένων ή την εγγραφή
σε επαγγελματικούς συλλόγους∙

β) τις αιτήσεις για χορήγηση άδειας για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων παρο
χής υπηρεσιών.

Άρθρο 7
Δικαίωμα ενημέρωσης

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες πληροφορίες διατίθενται στους παρό
χους και στους αποδέκτες υπηρεσιών μέσω των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης:

α) απαιτήσεις όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι σ
το έδαφός τους και ιδίως εκείνες που αφορούν διαδικασίες και διατυπώσεις πο
υ πρέπει να ολοκληρωθούν για την πρόσβαση στις δραστηριότητες παροχής υ
πηρεσιών και την άσκησή τους∙

β) τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών για την άμεση επικοινωνία με τ
ις αρχές αυτές, περιλαμβανομένων των στοιχείων των αρχών που είναι αρμόδι
ες για θέματα άσκησης δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών∙

γ) τα μέσα και τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε δημόσια μητρώα και βάσεις δεδο
μένων που αφορούν τους παρόχους υπηρεσιών και τις υπηρεσίες∙

δ) τα μέσα προσφυγής σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ αρμόδιων αρχών και παρό
χου ή αποδέκτη υπηρεσιών, ή μεταξύ παρόχου και αποδέκτη υπηρεσιών ή μετ
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αξύ παρόχων υπηρεσιών∙

ε) τα στοιχεία επικοινωνίας ενώσεων ή οργανώσεων εκτός των αρμόδιων αρχών, 
από τις οποίες οι πάροχοι ή οι αποδέκτες υπηρεσιών μπορούν να λάβουν πρακ
τική βοήθεια.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι και οι αποδέκτες υπηρεσιών να μπορούν
να ζητήσουν τη βοήθεια των αρμόδιων αρχών συνιστώμενη στην παροχή πληροφορι
ών σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας και εφαρμογής των απαιτήσεων που αναφέροντ
αι στην παράγραφο 1, στοιχείο α).

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες και η βοήθεια που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 να παρέχονται με σαφή και μη διφορούμενο τρόπο, να είναι π
ροσβάσιμες εξ αποστάσεως και με ηλεκτρονικά μέσα και είναι ενημερωμένες.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης και οι αρμόδιες αρ
χές απαντούν χωρίς καθυστέρηση σε αιτήσεις για παροχή πληροφοριών ή βοήθειας, 
όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, και ενημερώνουν τους αιτούντες χωρίς
καθυστέρηση εάν οι αιτήσεις τους εμπεριέχουν σφάλματα ή είναι αβάσιμες.

5. Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008 τις πα
ραγράφους 1 έως 4.

6. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα για να ενθαρρύνουν τ
α ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης να παρέχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέ
ρονται στις παραγράφους 1 και 2 και σε άλλες κοινοτικές γλώσσες.

Άρθρο 8
Ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008, όλες οι
διαδικασίες και οι διατυπώσεις για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρε
σιών και για την άσκησή τους μπορούν να διεκπεραιωθούν εύκολα από απόσταση κ
αι με ηλεκτρονικά μέσα στο ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης και στις αρμόδιες αρχές.

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

3. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 42, παρ
άγραφος 2, τους όρους εφαρμογής της παραγράφου 1 που έχει ως αντικείμενο τη διε
υκόλυνση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών και τη χρήση δια
δικασιών με ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ κρατών μελών.

Τμήμα 2
Άδειες

Άρθρο 9
Συστήματα αδειοδότησης
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1. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εξαρτούν την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχή
ς υπηρεσιών και την άσκησή τους σε σύστημα αδειοδότησης παρά μόνον εάν πληρο
ύνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το σύστημα αδειοδότησης δεν εισάγει διακρίσεις εις βάρος του παρόχου της υ
πηρεσίας∙

β) η ανάγκη ύπαρξης συστήματος αδειοδότησης δικαιολογείται αντικειμενικά απ
ό επιτακτικό λόγο δημόσιου συμφέροντος∙

γ) ο επιδιωκόμενος στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί από ένα λιγότερο περιοριστι
κό μέτρο, κυρίως επειδή οι εκ των υστέρων έλεγχοι δεν μπορεί να είναι αποτε
λεσματικοί.

2. Στην έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 41 τα κράτη μέλη αναφέρουν τα συστήματ
α αδειοδότησής τους και αιτιολογούν το συμβιβάσιμό τους με την παράγραφο 1.

3. Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται στα συστήματα αδειοδότησης που επιβάλλονται ή
επιτρέπονται από άλλα κοινοτικά νομοθετικά μέσα.

Άρθρο 10
Προϋποθέσεις αδειοδότησης

1. Τα συστήματα αδειοδότησης βασίζονται σε κριτήρια τα οποία πλαισιώνουν την άσκ
ηση της διακριτικής εξουσίας των αρμόδιων αρχών, ώστε η εξουσία αυτή να μην ασ
κείται αυθαίρετα ή κατά τρόπο που εισάγει διακρίσεις.

2. Τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει:

α) να μην εισάγουν διακρίσεις∙

β) να δικαιολογούνται αντικειμενικά από επιτακτικό λόγο δημόσιου συμφέροντο
ς∙

γ) να είναι αναλογικά προς τον προαναφερόμενο λόγο δημόσιου συμφέροντος∙

δ) να είναι επακριβή και να μην επιδέχονται αμφισβήτηση∙

ε) να είναι αντικειμενικά∙

στ) να έχουν δημοσιοποιηθεί εκ των προτέρων.

3. Οι προϋποθέσεις αδειοδότησης για νέα εγκατάσταση δεν πρέπει να αλληλεπικαλύπτ
ονται με απαιτήσεις ή ελέγχους που είναι ισοδύναμοι, ή κατ' ουσία συγκρίσιμοι ως π
ρος τον σκοπό τους, στους οποίους ήδη υπόκεινται οι πάροχοι των υπηρεσιών στο ί
διο ή σε άλλο κράτος μέλος. Τα σημεία επαφής που ορίζονται στο άρθρο 35 και ο π
άροχος των υπηρεσιών επικουρούν την αρμόδια αρχή παρέχοντας τις απαραίτητες π
ληροφορίες σχετικά με αυτές τις απαιτήσεις. 

4. Η άδεια πρέπει να επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών πρόσβαση στη δραστηριότη
τα παροχής υπηρεσιών, ή να τους επιτρέπει να την ασκήσουν σε όλη την εθνική επικ
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ράτεια, ενδεχομένως με την ίδρυση πρακτορείων, υποκαταστημάτων, θυγατρικών ετ
αιρειών ή γραφείων, εκτός εάν επιτακτικός λόγος δημόσιου συμφέροντος επιβάλλει
την έκδοση ξεχωριστής άδειας για κάθε επιμέρους εγκατάσταση του είδους αυτού.

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

6. Τυχόν άρνηση χορήγησης άδειας ή άλλη απάντηση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών, 
καθώς και η ανάκληση άδειας αιτιολογούνται, ιδίως σε σχέση με τις διατάξεις του π
αρόντος άρθρου, και πρέπει να μπορούν να αποτελούν αντικείμενο άσκησης προσφ
υγής κατά των αποφάσεων αυτών.

Άρθρο 11
Διάρκεια της άδειας

1. Η άδεια που χορηγείται στον πάροχο υπηρεσιών δεν πρέπει να έχει περιορισμένη δι
άρκεια, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) η άδεια ανανεώνεται αυτόματα,

β) ο αριθμός των διαθέσιμων αδειών είναι περιορισμένος,

γ) η περιορισμένη διάρκεια δικαιολογείται αντικειμενικά από επιτακτικό λόγο δη
μοσίου συμφέροντος.

2. Η παράγραφος 1 δεν αφορά τη μέγιστη προθεσμία εντός της οποίας ο πάροχος των
υπηρεσιών οφείλει να αρχίσει τη δραστηριότητά του μετά τη χορήγηση της άδειας.

3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τον πάροχο υπηρεσιών στην υποχρέωση να ενημερώνει
το οικείο ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης που προβλέπεται στο άρθρο 6 σχετικά με κάθ
ε αλλαγή της κατάστασής του η οποία μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα
του ελέγχου της αρμόδιας αρχής, ιδίως σχετικά με την ίδρυση θυγατρικών των οποί
ων οι δραστηριότητες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος αδειοδότηση
ς, ή η οποία έχει ως συνέπεια να μην πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις αδειοδότησ
ης ή η οποία επηρεάζει την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες έχει πρόσβαση ο
αποδέκτης.

Άρθρο 12
Επιλογή μεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων

1. Σε περίπτωση που ο αριθμός των διαθέσιμων αδειών για συγκεκριμένη δραστηριότη
τα είναι περιορισμένος, λόγω της σπανιότητας των πόρων ή των τεχνικών δυνατοτήτ
ων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαδικασία επιλο
γής μεταξύ των δυνητικών υποψηφίων, η οποία προβλέπει όλες τις εγγυήσεις αμερο
ληψίας και διαφάνειας, ιδίως την κατάλληλη δημοσιοποίηση της έναρξης της διαδικ
ασίας. 

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η άδεια πρέπει να χορηγείται
για κατάλληλη περιορισμένη χρονική περίοδο και δεν μπορεί να ανανεώνεται αυτόμ
ατα ούτε να προβλέπει κάποιο άλλο πλεονέκτημα για τον πάροχο υπηρεσιών που επι
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λέγεται ή για τα άτομα που συνδέονται με αυτόν μετά τη λήξη ισχύος της.

Άρθρο 13
Διαδικασίες αδειοδότησης

1. Οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις αδειοδότησης πρέπει να είναι σαφείς, να δημοσιο
ποιούνται εκ των προτέρων και να παρέχουν στους ενδιαφερομένους όλες τις εγγυή
σεις ότι οι αιτήσεις τους θα εξεταστούν αντικειμενικά και αμερόληπτα.

2. Οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις αδειοδότησης δεν πρέπει να είναι περίπλοκες ούτε
να καθυστερούν αδικαιολόγητα την παροχή της υπηρεσίας. Πρέπει να είναι εύκολα
προσβάσιμες, τα δε τέλη που ενδέχεται να προκύπτουν για τους ενδιαφερόμενους πρ
έπει να είναι ανάλογα του κόστους των διαδικασιών αδειοδότησης.

3. Οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις αδειοδότησης πρέπει να παρέχουν στους ενδιαφερ
ομένους την εγγύηση ότι οι αιτήσεις τους θα εξεταστούν χωρίς καθυστέρηση και, σε
κάθε περίπτωση, εντός εύλογης προθεσμίας που καθορίζεται και δημοσιοποιείται εκ
των προτέρων. 

4. Εάν δεν υπάρξει απάντηση μετά την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στ
ην παράγραφο 3, η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί. Ωστόσο, για ορισμένες ειδικ
ές δραστηριότητες μπορεί να προβλεφθεί διαφορετικό καθεστώς, όταν αυτό δικαιολ
ογείται αντικειμενικά από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος.

5. Για κάθε αίτηση αδειοδότησης αποστέλλεται χωρίς καθυστέρηση βεβαίωση παραλα
βής. Στη βεβαίωση παραλαβής πρέπει να μνημονεύεται:

α) η προθεσμία απάντησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3∙

β) τα μέσα έννομης προστασίας∙

γ) ότι, σε περίπτωση μη απάντησης μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης προ
θεσμίας, η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί.

6. Εάν η αίτηση είναι ελλιπής ή εάν απορριφθεί λόγω μη τήρησης των διαδικασιών ή τ
ων διατυπώσεων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενημερώνονται χωρίς καθυστέρηση σ
χετικά με την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών εγγράφων.

Τμήμα 3
Απαιτήσεις που απαγορεύονται ή υπόκεινται σε αξιολόγηση

Άρθρο 14
Απαιτήσεις που απαγορεύονται

Τα κράτη μέλη δεν εξαρτούν την πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή την άσκ
ησή της στο έδαφός τους από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1) απαιτήσεις που εισάγουν διακρίσεις και βασίζονται άμεσα ή έμμεσα στην ιθαγένεια
ή, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, στον τόπο της έδρας τους και ιδίως:
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α) απαιτήσεις όσον αφορά την ιθαγένεια του παρόχου της υπηρεσίας, του προσω
πικού του, των προσώπων που κατέχουν το εταιρικό κεφάλαιο ή των μελών τ
ων διοικητικών και εποπτικών οργάνων,

β) την απαίτηση ότι ο πάροχος των υπηρεσιών, το προσωπικό του, τα πρόσωπα π
ου κατέχουν το εταιρικό κεφάλαιο ή τα μέλη των διοικητικών και εποπτικών ο
ργάνων πρέπει να κατοικούν στο έδαφός τους∙

2) την απαγόρευση εγκατάστασης σε περισσότερα κράτη μέλη ή εγγραφής σε μητρώα
ή σε επαγγελματικούς συλλόγους σε περισσότερα κράτη μέλη∙

3) περιορισμούς στην ελευθερία επιλογής του παρόχου όσον αφορά την κύρια ή τις δευ
τερεύουσες εγκαταστάσεις και ιδίως την απαίτηση ότι ο πάροχος των υπηρεσιών πρέ
πει να έχει την κύρια εγκατάστασή του στο έδαφος της χώρας, ή τον περιορισμό της
ελευθερίας του παρόχου να επιλέγει τη μορφή της εγκατάστασης, π.χ. πρακτορείο, υ
ποκατάστημα ή θυγατρική εταιρεία∙

4) προϋποθέσεις αμοιβαιότητας με το κράτος μέλος στο οποίο είναι ήδη εγκατεστημέν
ος ο πάροχος με εξαίρεση εκείνες που προβλέπονται από τα κοινοτικά μέσα που έχο
υν εκδοθεί στον τομέα της ενέργειας∙

5) την εφαρμογή κατά περίπτωση οικονομικής δοκιμής, η οποία εξαρτά την αδειοδότη
ση από την αποδεδειγμένη ύπαρξη μιας οικονομικής ανάγκης ή ζήτησης στην αγορ
ά, αξιολογεί τον πιθανό ή πραγματικό οικονομικό αντίκτυπο της δραστηριότητας ή
αξιολογεί κατά πόσον η δραστηριότητα είναι κατάλληλη για τους στόχους που θέτο
υν τα οικονομικά προγράμματα της αρμόδιας αρχής∙

6) την άμεση ή έμμεση ανάμειξη ανταγωνιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένης της
συμμετοχής τους σε συμβουλευτικά όργανα, στη χορήγηση της άδειας ή στη λήψη ά
λλων αποφάσεων των αρμόδιων αρχών, εξαιρουμένων των επαγγελματικών συλλόγ
ων, των επαγγελματικών οργανώσεων ή ενώσεων που ενεργούν ως αρμόδια αρχή∙

7) την υποχρέωση για σύσταση ή συμμετοχή σε χρηματοπιστωτική εγγύηση ή για σύνα
ψη ασφαλιστικής σύμβασης με πάροχο υπηρεσιών ή με οργανισμό που είναι εγκατε
στημένος στο έδαφός τους∙

8) την υποχρέωση εγγραφής σε μητρώα που τηρούνται εντός της επικράτειάς τους για
ορισμένο χρονικό διάστημα ή άσκησης της δραστηριότητας για ορισμένη χρονική π
ερίοδο εντός της επικράτειάς τους.

Άρθρο 15
Απαιτήσεις που πρέπει να αξιολογηθούν

1. Τα κράτη μέλη εξετάζουν κατά πόσον τα νομικά συστήματά τους προβλέπουν απαιτ
ήσεις όπως εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και μεριμνούν ώστε οι απαι
τήσεις αυτές να συμβιβάζονται με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγρ
αφο 3. Τα κράτη μέλη προσαρμόζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές δι
ατάξεις τους ώστε να συμβιβάζονται με τις εν λόγω προϋποθέσεις.

2. Τα κράτη μέλη εξετάζουν κατά πόσον το νομικό τους σύστημα εξαρτά την πρόσβασ
η σε μια δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή την άσκησή της από την τήρηση των
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ακόλουθων απαιτήσεων που δεν εισάγουν διακρίσεις:

α) ποσοτικούς ή εδαφικούς περιορισμούς, ιδίως υπό τη μορφή ορίων που καθορί
ζονται ανάλογα με τον πληθυσμό ή μιας ελάχιστης γεωγραφικής απόστασης μ
εταξύ παρόχων υπηρεσιών∙

β) απαιτήσεις που υποχρεώνουν τον πάροχο των υπηρεσιών να έχει συγκεκριμέν
η νομική μορφή και ιδίως να είναι νομικό πρόσωπο, προσωπική εταιρεία, μη κ
ερδοσκοπικός οργανισμός ή εταιρεία που ανήκει αποκλειστικά σε φυσικά πρό
σωπα∙

γ) απαιτήσεις όσον αφορά την κατοχή του κεφαλαίου μιας εταιρείας, ιδίως την υ
ποχρέωση διάθεσης ενός ελάχιστου κεφαλαίου για ορισμένες δραστηριότητες
ή ύπαρξης συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων ως προϋπόθεσης για τη
ν κατοχή του εταιρικού κεφαλαίου ή τη διοίκηση ορισμένων εταιρειών∙

δ) απαιτήσεις, εκτός εκείνων που αφορούν τα επαγγελματικά προσόντα ή εκείνω
ν που προβλέπονται από άλλες κοινοτικές νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες πε
ριορίζουν την πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών σε συγκεκριμέ
νους παρόχους υπηρεσιών λόγω της ειδικής φύσης της δραστηριότητας∙

ε) απαγόρευση δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων στην ίδια εθνική επικ
ράτεια∙

στ) απαιτήσεις για ελάχιστο αριθμό απασχολουμένων∙

ζ) υποχρεωτικές ελάχιστες ή και ανώτερες τιμές, τις οποίες οφείλει να ακολουθεί
ο πάροχος∙

η) απαγορεύσεις και απαιτήσεις όσον αφορά την πώληση κάτω του κόστους και τ
ις εκπτώσεις∙

θ) απαιτήσεις βάσει των οποίων ένας ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών οφείλει να
παρέχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες άλλων παρόχων υπηρεσιών∙

ι) απαιτήσεις που επιβάλλουν σε παρόχους να προσφέρουν, εκτός από τη δική το
υς υπηρεσία, άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες. 

3. Τα κράτη μέλη ελέγχουν εάν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 πλ
ηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) μη εισαγωγή διακρίσεων: οι απαιτήσεις να μην εισάγουν άμεσα ή έμμεσα διακ
ρίσεις ανάλογα με την ιθαγένεια ή, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, ανάλογα με τ
ην έδρα∙

β) αναγκαιότητα: οι απαιτήσεις να δικαιολογούνται αντικειμενικά από επιτακτικό
λόγο δημοσίου συμφέροντος∙

γ) αναλογικότητα: οι απαιτήσεις να είναι κατάλληλες για να εξασφαλίσουν την υ
λοποίηση του επιδιωκόμενου στόχου και να μην υπερβαίνουν το όριο που είνα
ι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου, ενώ το ίδιο αποτέλεσμα δεν μπορεί
να επιτευχθεί με άλλα λιγότερο περιοριστικά μέτρα.
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4. Στην έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 41, τα κράτη μέλη
αναφέρουν:

α) τις απαιτήσεις τις οποίες προτίθενται να διατηρήσουν και τους λόγους για τους
οποίους κρίνουν ότι συμβιβάζονται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην π
αράγραφο 3,

β) τις απαιτήσεις που κατάργησαν ή κατέστησαν λιγότερο επιβαρυντικές.

5. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας τα κράτη μέλη δεν μπορ
ούν να εισαγάγουν νέες απαιτήσεις του είδους που αναφέρεται στην παράγραφο 2 π
αρά μόνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 και ε
φόσον οι νέες απαιτήσεις υπαγορεύονται από νέες συνθήκες.

6. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, στο στάδιο του σχεδίου, τις νέες νομοθ
ετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις οι οποίες προβλέπουν τις απαιτήσεις π
ου αναφέρονται στην παράγραφο 5 καθώς και τις σχετικές αιτιολογήσεις. Η Επιτροπ
ή γνωστοποιεί τις εν λόγω διατάξεις στα άλλα κράτη μέλη. Η κοινοποίηση αυτή δεν
εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τις εν λόγω διατάξεις.

Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησης η Επιτροπή εξετάζει κατ
ά πόσο συμβιβάζονται οι νέες αυτές διατάξεις με το κοινοτικό δίκαιο και, κατά περί
πτωση, εκδίδει απόφαση με την οποία ζητά από το οικείο κράτος μέλος να μην τις θ
εσπίσει ή να τις καταργήσει.

Κεφάλαιο ΙΙΙ
Ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών

Τμήμα 1
Αρχή της χώρας καταγωγής και παρεκκλίσεις

Άρθρο 16
Αρχή της χώρας καταγωγής

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών να υπόκεινται αποκλειστικά
στις εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους καταγωγής τους οι οποίες διέπουν το συν
τονισμένο τομέα. 

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

2. Το κράτος μέλος καταγωγής επιφορτίζεται με τον έλεγχο του παρόχου και των υπηρ
εσιών που παρέχει, ακόμη και όταν παρέχει τις υπηρεσίες του σε άλλο κράτος μέλο
ς. 

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

α) την υποχρέωση για τον πάροχο να είναι εγκατεστημένος στο έδαφός τους∙

β) την υποχρέωση για τον πάροχο να υποβάλλει δήλωση ή κοινοποίηση στις αρμ
όδιες αρχές τους ή να εξασφαλίζει άδεια από αυτές, συμπεριλαμβανομένης της
εγγραφής σε μητρώο ή σε επαγγελματικό σύλλογο που λειτουργεί στο έδαφός
τους∙

γ) την υποχρέωση για τον πάροχο να διαθέτει στο έδαφός τους διεύθυνση ή αντι
πρόσωπο ή να διορίζει εγκεκριμένο πρόσωπο ως αντίκλητο στο έδαφός τους∙

δ) την απαγόρευση για τον πάροχο να αποκτήσει στο έδαφός τους κάποια υποδο
μή, συμπεριλαμβανομένου ενός γραφείου ή ανάλογης εγκατάστασης, απαραίτ
ητης για την εκπλήρωση της παροχής των υπηρεσιών του∙

ε) την υποχρέωση για τον πάροχο να τηρεί τις ισχύουσες στο έδαφός τους απαιτή
σεις σχετικά με την άσκηση μιας δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών∙

στ) την εφαρμογή ειδικού συμβατικού καθεστώτος μεταξύ παρόχου και αποδέκτη
που εμποδίζει ή περιορίζει την παροχή υπηρεσιών σε ανεξάρτητη βάση∙

ζ) την υποχρέωση για τον πάροχο να διαθέτει συγκεκριμένο έγγραφο ταυτότητας
για την άσκηση μιας δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών, το οποίο χορηγείται
από τις αρμόδιες αρχές τους∙

η) απαιτήσεις που θίγουν τη χρήση εξοπλισμών οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστ
ο μέρος της παροχής της υπηρεσίας του∙

θ) περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών που ορίζονται στο ά
ρθρο 20, στο άρθρο 23, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο και στο άρθρο 25, παρά
γραφος 1.

Άρθρο 17
Γενικές παρεκκλίσεις από την αρχή της χώρας καταγωγής

Το άρθρο 16 δεν εφαρμόζεται:

1) στις ταχυδρομικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2, σημείο 1) της οδηγία
ς 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου72∙

2) στις υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που αναφέρονται στο άρθρο 2, σημεί
ο 5) της οδηγίας 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου73∙

3) στις υπηρεσίες διανομής φυσικού αερίου που αναφέρονται στο άρθρο 2, σημείο 5) τ
ης οδηγίας 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου74∙

4) στις υπηρεσίες διανομής ύδατος∙
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5) στα θέματα που καλύπτονται από την οδηγία 96/71/ΕΚ∙

6) στα θέματα που καλύπτονται από την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί
ου και του Συμβουλίου75∙

7) στα θέματα που καλύπτονται από την οδηγία 77/249/ΕΟΚ του Συμβουλίου76∙

8) στις διατάξεις του άρθρου [..] της οδηγίας .../../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ
αι του Συμβουλίου [σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων]∙

9) στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 που καθορίζουν την εφαρμοστέ
α νομοθεσία∙

10) στις διατάξεις της οδηγίας …/../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου [σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενει
ών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελώ
ν, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και με την κατ
άργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/
ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ] οι οποίες προβλέπουν
τις διοικητικές διατυπώσεις που πρέπει να διεκπεραιώσουν οι δικαιούχοι στις αρμόδι
ες αρχές των κρατών μελών υποδοχής∙

11) σε περίπτωση απόσπασης υπηκόων τρίτων χωρών, στην υποχρέωση έκδοσης θεώρη
σης διαβατηρίου για επίσκεψη η οποία επιβάλλεται από το κράτος μέλος απόσπαση
ς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 25, παράγραφος 2∙

12) στο σύστημα έγκρισης που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) α
ριθ. 259/93 του Συμβουλίου77∙

13) στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, στα συγγενικά δικαιώματα, στα δικαιώματ
α που αναφέρονται στην οδηγία 87/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου78 και στην οδηγία 96/9/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου79 καθώς και στα δικαιώματ
α βιομηχανικής ιδιοκτησίας∙

14) στις πράξεις για τις οποίες ο νόμος επιτάσσει την παρέμβαση συμβολαιογράφου∙

15) στον κατά νόμο λογιστικό έλεγχο∙

16) στις υπηρεσίες οι οποίες, στο κράτος μέλος στο οποίο μεταβαίνει ο πάροχος για την
παροχή της υπηρεσίας του, τελούν υπό καθεστώς ολικής απαγόρευσης για λόγους δ
ημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας∙

17) στις ειδικές απαιτήσεις του κράτους μέλους στο οποίο μεταβαίνει ο πάροχος οι οποί
ες συνδέονται άμεσα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου στον οποίο παρέχετ
αι η υπηρεσία και είναι απαραίτητο να τηρηθούν για τη διασφάλιση της δημόσιας τά
ξης ή της δημόσιας ασφάλειας ή για την προστασία της δημόσιας υγείας ή του περιβ
άλλοντος∙
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18) στο καθεστώς προηγούμενης έγκρισης σχετικά με την επιστροφή των δαπανών νοσο
κομειακής περίθαλψης∙

19) στην ταξινόμηση οχημάτων που έχουν αποκτηθεί με χρηματοδοτική μίσθωση σε άλ
λο κράτος μέλος∙

20) στην ελευθερία των συμβαλλόμενων μερών να επιλέγουν το δίκαιο που διέπει τη σύ
μβασή τους∙

21) στις συμβάσεις που συνάπτονται από καταναλωτές που έχουν ως αντικείμενο την πα
ροχή υπηρεσιών στο βαθμό που οι διατάξεις που τις ρυθμίζουν δεν είναι πλήρως ενα
ρμονισμένες στο κοινοτικό επίπεδο∙

22) στην τυπική εγκυρότητα των συμβάσεων που γεννούν ή μεταβιβάζουν δικαιώματα γ
ια ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, όταν οι εν λόγω συμβάσεις υπόκεινται σε επιτακτι
κές τυπικές απαιτήσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο βρ
ίσκεται το ακίνητο∙

23) στην εξωσυμβατική ευθύνη του παρόχου σε περίπτωση που συμβεί ατύχημα σε ένα
πρόσωπο στο πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών στο κράτος
μέλος στο οποίο μεταβαίνει ο πάροχος.

Άρθρο 18
Μεταβατικές παρεκκλίσεις από την αρχή της χώρας καταγωγής

1. Το άρθρο 16 δεν εφαρμόζεται για μια μεταβατική περίοδο:

α) στους όρους άσκησης της δραστηριότητας μεταφοράς χρημάτων∙

β) στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών στα οποία ο παίκ
της στοιχηματίζει νομισματική αξία, περιλαμβανομένων των λαχειοφόρων αγο
ρών και των συναλλαγών στοιχημάτων∙

γ) στην πρόσβαση στις δραστηριότητες δικαστικής είσπραξης των οφειλών.

2. Οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία α) και γ) του παρόντ
ος άρθρου δεν εφαρμόζονται μετά τη θέση σε εφαρμογή των μέσων εναρμόνισης πο
υ αναφέρονται στο άρθρο 40, παράγραφος 1 και, σε κάθε περίπτωση, μετά την 1η Ια
νουαρίου 2010.

3. Η παρέκκλιση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχείο β) του παρόντος άρθρου
δεν εφαρμόζεται μετά τη θέση σε εφαρμογή του μέσου εναρμόνισης που αναφέρεται
στο άρθρο 40, παράγραφος 1, στοιχείο β).

Άρθρο 19
Παρεκκλίσεις από την αρχή της χώρας καταγωγής για μεμονωμένες περιπτώσεις

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 16 και κατ’ εξαίρεση, ένα κράτος μέλος μπορεί να λά
βει ένα μέτρο κατά παρόχου υπηρεσιών ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κρά
τος μέλος σε έναν από τους ακόλουθους τομείς:
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α) την ασφάλεια των υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των πτυχών που αφορούν τ
η δημόσια υγεία, ή

β) την άσκηση ενός επαγγέλματος του τομέα της υγείας, ή

γ) την τήρηση της δημόσιας τάξης, ιδίως των πτυχών που συνδέονται με την προ
στασία των ανηλίκων.

2. Το μέτρο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να ληφθεί μόνο στο πλαίσιο το
υ σεβασμού της διαδικασίας αμοιβαίας βοήθειας η οποία προβλέπεται στο άρθρο 37 
και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) οι εθνικές διατάξεις δυνάμει των οποίων λαμβάνεται το μέτρο δεν έχουν αποτε
λέσει αντικείμενο κοινοτικής εναρμόνισης στους τομείς που ορίζονται στην πα
ράγραφο 1,

β) το μέτρο πρέπει να είναι πιο προστατευτικό για τον αποδέκτη από εκείνο που
θα λάμβανε το κράτος μέλος καταγωγής δυνάμει των εθνικών του διατάξεων,

γ) το κράτος μέλος καταγωγής δεν έλαβε μέτρα ή έλαβε μέτρα ανεπαρκή σε σχέσ
η με εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 37, παράγραφος 2,

δ) το μέτρο πρέπει να είναι αναλογικό.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν θίγουν τις διατάξεις που εγγυώνται την ελεύθερη κυκλοφ
ορία των υπηρεσιών ή επιτρέπουν παρεκκλίσεις από αυτήν οι οποίες προβλέπονται α
πό κοινοτικά νομοθετικά κείμενα.

Τμήμα 2
Δικαιώματα των αποδέκτων των υπηρεσιών

Άρθρο 20
Περιορισμοί που απαγορεύονται

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιβάλλουν στους αποδέκτες απαιτήσεις οι οποίες περιορίζο
υν τη χρήση μιας υπηρεσίας που παρέχεται από φορέα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, 
ιδίως τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας από τις αρμόδιες αρχές ή την υποβολή δήλωσης
σε αυτές∙

β) όρια στη δυνατότητα φορολογικών ελαφρύνσεων ή χορήγησης οικονομικών ενισχύ
σεων, λόγω του γεγονότος ότι ο πάροχος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλ
ος ή σε συνάρτηση με τον τόπο παροχής της υπηρεσίας∙

γ) την υπαγωγή του αποδέκτη σε φόρους που εισάγουν διακρίσεις ή σε δυσανάλογους
φόρους επί του εξοπλισμού ο οποίος χρειάζεται για την εξ αποστάσεως παραλαβή μι
ας υπηρεσίας που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος.
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Άρθρο 21
Μη εισαγωγή διακρίσεων

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο αποδέκτης υπηρεσιών να μην υπόκειται σε απαιτή
σεις που συνιστούν διακρίσεις λόγω της ιθαγένειας ή του τόπου κατοικίας του.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης σε μια υπηρεσί
α, που διατίθενται στο κοινό από τον πάροχο της υπηρεσίας, να μην εισάγουν διακρί
σεις λόγω ιθαγένειας ή τόπου κατοικίας του αποδέκτη, χωρίς αυτό να θίγει τη δυνατ
ότητα να προβλέπονται διαφορετικές προϋποθέσεις πρόσβασης οι οποίες δικαιολογο
ύνται άμεσα με αντικειμενικά κριτήρια.

Άρθρο 22
Βοήθεια προς τους αποδέκτες

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αποδέκτες υπηρεσιών να έχουν τη δυνατότητα να
λάβουν στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τις πληροφορίες για τις ισχύουσες απαιτήσεις στα υπόλοιπα κράτη μέλη σχετικ
ά με την πρόσβαση στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και με την άσκησ
η των εν λόγω δραστηριοτήτων, ιδίως όσων αφορούν την προστασία των κατα
ναλωτών∙

β) τις πληροφορίες για τα μέσα έννομης προστασίας που έχουν στη διάθεσή τους
σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ παρόχου και αποδέκτη∙

γ) τα στοιχεία επικοινωνίας των ενώσεων ή οργανισμών, περιλαμβανομένων των
ευρωθυρίδων και των κέντρων πληροφόρησης του ευρωπαϊκού εξωδικαστικού
δικτύου (EEJ-net), όπου οι αποδέκτες υπηρεσιών μπορούν να λάβουν πρακτικ
ή βοήθεια.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν το καθήκον που αναφέρεται στην παράγραφ
ο 1 στα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης ή σε οποιονδήποτε άλλο φορέα, όπως είναι οι ε
υρωθυρίδες, τα κέντρα πληροφόρησης του ευρωπαϊκού εξωδικαστικού δικτύου (EEJ-
net), οι ενώσεις καταναλωτών ή τα ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης.

Το αργότερο κατά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 45 τα κράτη μέλη αν
ακοινώνουν στην Επιτροπή τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των καθορισ
μένων οργανισμών. Η Επιτροπή τα διαβιβάζει σε όλα τα κράτη μέλη.

3. Για να μπορέσει να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγρα
φο 1, ο οργανισμός στον οποίο προσφεύγει ο αποδέκτης υπηρεσιών απευθύνεται στ
ον οργανισμό του οικείου κράτους μέλους. Ο τελευταίος οφείλει να γνωστοποιήσει
τις πληροφορίες που του ζητούνται το συντομότερο δυνατό. Τα κράτη μέλη μεριμνο
ύν ώστε οι οργανισμοί αυτοί να αλληλοβοηθούνται και να καταβάλλουν κάθε δυνατ
ή προσπάθεια για να συνεργάζονται αποτελεσματικά μεταξύ τους.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 42, παράγραφο
ς 2, τα μέτρα εφαρμογής των παραγράφων 1, 2 και 3 διευκρινίζοντας τις τεχνικές λε
πτομέρειες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ οργανισμών από διαφορετικά κράτη μ
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έλη και ιδίως τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών.

Άρθρο 23
Κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

1. Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να εξαρτούν από τη χορήγηση άδειας την οικονομική κ
άλυψη της μη νοσοκομειακής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στις περιπτώσεις πο
υ η εν λόγω περίθαλψη, εάν είχε παρασχεθεί στο έδαφός τους, θα είχε καλυφθεί από
το δικό τους σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επικαλεστούν έναντι του ασθενούς, στον οποίο παρασχέ
θηκε μη νοσοκομειακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ένα άλλο κράτος μέλος, τι
ς προϋποθέσεις και διατυπώσεις που θέτουν στο έδαφός τους για την παροχή μη νοσ
οκομειακής περίθαλψης, όπως είναι ιδίως η απαίτηση επίσκεψης γενικού γιατρού πρ
ιν από την επίσκεψη ειδικού γιατρού ή οι λεπτομέρειες κάλυψης ορισμένων οδοντια
τρικών εργασιών.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η άδεια για την οικονομική κάλυψη, από το δικό το
υς σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, νοσοκομειακής περίθαλψης η οποία έχει παρασχ
εθεί σε άλλο κράτος μέλος να μην απορρίπτεται, όταν η περίθαλψη αυτή περιλαμβάν
εται στις παροχές που προβλέπει η νομοθεσία στο κράτος μέλος ασφάλισης και η πε
ρίθαλψη 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.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η οικονομική κάλυψη, από το δικό τους σύστημα κο
ινωνικής ασφάλισης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που έχει παρασχεθεί σε άλλο
κράτος μέλος να μην είναι κατώτερη από εκείνη που προβλέπεται από το δικό τους
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που παρέχετ
αι στο έδαφός τους.

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα συστήματά τους για τη χορήγηση άδειας με σκοπ
ό την κάλυψη περίθαλψης η οποία έχει παρασχεθεί σε άλλο κράτος μέλος να συνάδο
υν με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10, 11 και 13.

Τμήμα 3
Απόσπαση εργαζομένων

Άρθρο 24
Ειδικές διατάξεις σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων

1. Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών αποσπά έναν εργαζόμενο στο έδαφος άλλου κράτους
μέλους με σκοπό να παράσχει μια υπηρεσία, το κράτος μέλος απόσπασης προβαίνει, 
στο έδαφός του, στους απαραίτητους ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες προκειμέν
ου να εξασφαλίσει την τήρηση των όρων απασχόλησης και εργασίας που ισχύουν δυ
νάμει της οδηγίας 96/71/EΚ και λαμβάνει μέτρα, στο πλαίσιο της τήρησης της κοινο
τικής νομοθεσίας, κατά του παρόχου που δεν συμμορφώνεται, ενδεχομένως, με αυτ
ούς τους όρους.
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Ωστόσο, το κράτος μέλος απόσπασης δεν μπορεί να επιβάλει στον πάροχο ούτε στο
ν εργαζόμενο που έχει αυτός αποσπάσει, για κάθε ζήτημα που καλύπτει το άρθρ
ο 17, σημείο 5, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) την υποχρέωση να εξασφαλίσει άδεια από τις αρμόδιες αρχές του ή να εγγραφ
εί σε αυτές τις αρχές ή οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη υποχρέωση∙

β) την υποχρέωση να υποβάλει δήλωση, εκτός από τις δηλώσεις που αφορούν δρ
αστηριότητα η οποία αναφέρεται στο παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ οι οπο
ίες 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 α
σφάλιση στο έδαφός του ή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν στο έδα
φός του.

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

α) την ταυτότητα του αποσπασμένου εργαζομένου∙

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

γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του αποδέκτη∙

δ) τον τόπο της απόσπασης∙

ε) την ημερομηνία έναρξης και λήξης της απόσπασης∙

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

Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το κράτος μέλος καταγωγής επι
κουρεί το κράτος μέλος απόσπασης, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των όρων απα
σχόλησης και εργασίας που εφαρμόζονται δυνάμει της οδηγίας 96/71/ΕΚ και γνωστ
οποιεί με δική του πρωτοβουλία στο κράτος μέλος απόσπασης τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο όταν γνωρίζει ακριβή περιστατικά τα οποία μαρτυρο
ύν ενδεχόμενες παρατυπίες του παρόχου σχετικά με τους όρους απασχόλησης και ερ
γασίας.

Άρθρο 25
Απόσπαση υπηκόων τρίτων χωρών

1. Με την επιφύλαξη του συστήματος παρεκκλίσεων που προβλέπεται στην παράγραφ
ο 2, όταν ένας πάροχος αποσπά εργαζόμενο ο οποίος είναι υπήκοος τρίτης χώρας στ
ο έδαφος άλλου κράτους μέλους για να παράσχει εκεί μια υπηρεσία, το κράτος μέλο
ς απόσπασης δεν μπορεί να επιβάλει στον πάροχο ούτε στον εργαζόμενο που έχει α
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υτός αποσπάσει την υποχρέωση να διαθέτει έγγραφο εισόδου, εξόδου ή παραμονής
ή άδεια εργασίας για την πρόσβαση σε θέση απασχόλησης ούτε άλλες ισοδύναμες π
ροϋποθέσεις.

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

3. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 το κράτος μέλος καταγωγής μερ
ιμνά ώστε ο πάροχος υπηρεσιών να μην αποσπά εργαζόμενο παρά μόνον εφόσον αυ
τός κατοικεί στο έδαφός του σύμφωνα με τις εθνικές ρυθμίσεις και απασχολείται κα
νονικά στο έδαφός του.

Το κράτος μέλος καταγωγής δεν θεωρεί την απόσπαση του εργαζομένου με σκοπό τ
ην παροχή υπηρεσίας σε άλλο κράτος μέλος ως διακοπή της παραμονής ή της δραστ
ηριότητας του αποσπασμένου εργαζόμενου και δεν αρνείται την επανεισδοχή του απ
οσπασμένου εργαζόμενου στο έδαφός του δυνάμει των εθνικών του ρυθμίσεων.

Το κράτος μέλος καταγωγής γνωστοποιεί στο κράτος μέλος απόσπασης, το συντομό
τερο δυνατό μετά από αίτησή του, τις πληροφορίες και τις εγγυήσεις για την τήρηση
των διατάξεων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο και επιβάλλει, ενδεχομένως, τις
ενδεδειγμένες κυρώσεις σε περίπτωση που δεν τηρούνται.

Κεφάλαιο IV
Ποιότητα των υπηρεσιών

Άρθρο 26
Πληροφορίες για τους παρόχους και τις υπηρεσίες τους

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών να θέτουν στη διάθεση του α
ποδέκτη τους τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) το όνομά τους, τη γεωγραφική διεύθυνση στην οποία έχουν την έδρα τους και
τα στοιχεία εκείνα που επιτρέπουν την ταχεία και άμεση επικοινωνία του αποδ
έκτη με αυτούς, ενδεχομένως με ηλεκτρονικά μέσα∙

β) όταν ο πάροχος υπηρεσιών είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό μητρώο ή σε άλλ
ο παρεμφερές δημόσιο μητρώο, το μητρώο αυτό και τον αριθμό εγγραφής του
ή αντίστοιχα μέσα αναγνώρισης της ταυτότητας που περιλαμβάνονται σε αυτό
το μητρώο∙

γ) όταν η δραστηριότητα υπόκειται σε σύστημα αδειοδότησης, τα στοιχεία της α
ρμόδιας αρχής ή του ενιαίου κέντρου εξυπηρέτησης∙

δ) όταν ο πάροχος ασκεί μια δραστηριότητα η οποία υπόκειται σε ΦΠΑ, τον αριθ
μό αναγνώρισης που ορίζεται στο άρθρο 22, παράγραφος 1 της έκτης οδηγίας
77/388/ΕΟΚ∙

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

στ) τους γενικούς όρους και τις γενικές ρήτρες, που ενδεχομένως εφαρμόζει ο πάρ
οχος∙

ζ) τις συμβατικές ρήτρες σχετικά με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στη σύμβασ
η ή και σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1, α
νάλογα με την επιθυμία του παρόχου:

α) να γνωστοποιούνται από τον πάροχο με δική του πρωτοβουλία∙

β) να είναι εύκολα προσβάσιμες στον αποδέκτη στον τόπο παροχής της υπηρεσία
ς ή σύναψης της σύμβασης∙

γ) να είναι εύκολα προσβάσιμες στον αποδέκτη ηλεκτρονικά μέσω διεύθυνσης π
ου γνωστοποιείται από τον πάροχο∙

δ) να περιλαμβάνονται σε κάθε πληροφοριακό έγγραφο των παρόχων που παρέχε
ται στον αποδέκτη και παρουσιάζει με τρόπο λεπτομερή τις υπηρεσίες τους.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών, μετά από αίτηση του αποδέκ
τη των υπηρεσιών τους, να γνωστοποιούν τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφο
ρίες:

α) τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας∙

β) την τιμή της υπηρεσίας ή, όταν η ακριβής τιμή δεν μπορεί να δηλωθεί, τη μέθο
δο υπολογισμού της τιμής, η οποία επιτρέπει στον αποδέκτη να επαληθεύσει τ
ην τιμή ή μια αρκετά λεπτομερή προσφορά∙

γ) το εταιρικό καθεστώς και τη νομική μορφή του παρόχου∙

δ) σε ό,τι αφορά τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, μια αναφορά των
επαγγελματικών κανόνων που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος καταγωγής και
των μέσων πρόσβασης σε αυτά.

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες που οφείλει να παράσχει ο πάροχος
υπηρεσιών στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου να καθίστανται διαθέσιμες ή να γν
ωστοποιούνται με τρόπο σαφή και μη διφορούμενο και σε εύθετο χρόνο πριν από τη
σύναψη της σύμβασης ή πριν από την παροχή της υπηρεσίας, όταν δεν υπάρχει γραπ
τή σύμβαση.

5. Οι υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο προστίθε
νται στις απαιτήσεις που προβλέπονται ήδη από την κοινοτική νομοθεσία και δεν εμ
ποδίζουν τα κράτη μέλη να ορίσουν συμπληρωματικές απαιτήσεις πληροφοριών για
τους παρόχους οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους.

6. Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 42, παρά
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γραφος 2, να διευκρινίσει το περιεχόμενο των πληροφοριών που προβλέπονται στις
παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου σε συνάρτηση με τις ιδιομορφίες ορισμέ
νων δραστηριοτήτων και να διευκρινίσει τους όρους εφαρμογής στην πράξη των δια
τάξεων της παραγράφου 2.

Άρθρο 27
Επαγγελματικές ασφάλειες και εγγυήσεις

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών των οποίων οι υπηρεσίες παρ
ουσιάζουν συγκεκριμένο κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια ή οικονομικό κίνδυν
ο για τον αποδέκτη να καλύπτονται από κατάλληλη ασφάλεια επαγγελματικής ευθύν
ης για τη φύση και την έκταση του κινδύνου ή από οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη ή
ουσιαστικά συγκρίσιμη, ως προς το σκοπό της, εγγύηση ή αντιστάθμιση.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι να γνωστοποιούν στον αποδέκτη, μετά α
πό αίτησή του, τις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια ή τις εγγυήσεις που αναφέ
ρονται στην παράγραφο 1, ιδίως τα στοιχεία του ασφαλιστή ή του εγγυητή και τη γε
ωγραφική κάλυψη.

3. Όταν ένας πάροχος εγκαθίσταται στο έδαφός τους, τα κράτη μέλη δεν απαιτούν επα
γγελματική ασφάλεια ή χρηματοοικονομική εγγύηση εφόσον ο πάροχος καλύπτεται
ήδη από ισοδύναμη ή κατ’ ουσία συγκρίσιμη, ως προς το σκοπό της, εγγύηση σε άλ
λο κράτος μέλος στο οποίο είναι ήδη εγκατεστημένος.

Εάν η ισοδυναμία εξασφαλίζεται μόνο εν μέρει, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσου
ν συμπληρωματική εγγύηση για να καλύψουν τα στοιχεία εκείνα τα οποία δεν καλύπ
τονται ήδη. 

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν θίγουν τα συστήματα ασφαλειών και εγγυήσεων που π
ροβλέπονται από άλλες κοινοτικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

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

Άρθρο 28
Εγγυήσεις μετά την πώληση

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών γνωστοποιούν στον αποδέκ
τη, μετά από αίτησή του, τις πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη ή την απουσία εγγ
ύησης μετά την πώληση, σχετικά με το περιεχόμενό της και με τα ουσιώδη στοιχεία
που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της, ιδίως τη διάρκεια και την εδαφική της κ
άλυψη.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνονται σε κάθε πληροφοριακό έγγραφο των παρόχων που περιλαμβάνει λ
επτομερή περιγραφή των υπηρεσιών τους. 
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3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν θίγουν τα συστήματα εγγυήσεων μετά την πώληση που π
ροβλέπονται από άλλα κοινοτικά μέσα.

Άρθρο 29
Εμπορικές επικοινωνίες των νομοθετικώς κατοχυρωμένων επαγγελμάτων

1. Τα κράτη μέλη καταργούν τις συνολικές απαγορεύσεις εμπορικών επικοινωνιών για
τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εμπορικές επικοινωνίες που χρησιμοποιούν τα νο
μοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα να τηρούν τους επαγγελματικούς κανόνες σ
ύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο οι οποίοι αποσκοπούν ιδίως στην ανεξαρτησία, στην
αξιοπρέπεια και στην τιμή του επαγγέλματος καθώς και στο επαγγελματικό απόρρητ
ο σε συνάρτηση με την ιδιομορφία του κάθε επαγγέλματος.

Άρθρο 30
Δραστηριότητες πολλαπλών ειδικοτήτων

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι να μην υπόκεινται σε απαιτήσεις που του
ς υποχρεώνουν να ασκούν αποκλειστικά συγκεκριμένη δραστηριότητα ή που περιορ
ίζουν την άσκηση από κοινού ή σε εταιρική σχέση διαφορετικών δραστηριοτήτων.

Κατά παρέκκλιση, ωστόσο, οι ακόλουθοι πάροχοι μπορούν να υπόκεινται σε τέτοιες
απαιτήσεις :

α) τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, στο βαθμό που αυτό αιτιολογείτ
αι για την εξασφάλιση της τήρησης διαφορετικών δεοντολογικών απαιτήσεων, 
λόγω της ιδιομορφίας του κάθε επαγγέλματος∙

β) οι πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης, τεχνικού ελέγχου ή δοκιμών στο βαθμό π
ου αυτό αιτιολογείται για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας τους και της ακερ
αιότητάς τους.

2. Όταν επιτρέπεται η άσκηση δραστηριοτήτων πολλαπλών ειδικοτήτων, τα κράτη μέλ
η μεριμνούν ώστε :

α) να προλαμβάνονται οι συγκρούσεις συμφερόντων και τα ασυμβίβαστα μεταξύ
ορισμένων δραστηριοτήτων∙

β) να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η ακεραιότητα που απαιτούν ορισμένες δ
ραστηριότητες∙

γ) να εξασφαλίζεται ότι οι απαιτήσεις δεοντολογίας διαφορετικών δραστηριοτήτ
ων συμβιβάζονται μεταξύ τους, ιδίως όσον αφορά το επαγγελματικό απόρρητ
ο.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών να γνωστοποιούν στον αποδέ
κτη των υπηρεσιών, μετά από αίτησή του, τις πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριό
τητες και τις εταιρικές σχέσεις πολλαπλών ειδικοτήτων και με τα μέτρα που έχουν λ
άβει για την αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων. Οι πληροφορίες αυτές πρέπε
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ι να περιλαμβάνονται σε κάθε πληροφοριακό έγγραφο των παρόχων που παρουσιάζε
ι με τρόπο λεπτομερή τις υπηρεσίες τους.

4. Στην έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 41 τα κράτη μέλη δηλώνουν τους παρόχου
ς που υπόκεινται στις απαιτήσεις της παραγράφου 1, το περιεχόμενο των απαιτήσεω
ν και τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι είναι αιτιολογημένες.

Άρθρο 31
Πολιτική ποιότητας

1. Τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Επιτροπή λαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα για ν
α ενθαρρύνουν τους παρόχους να λάβουν μέτρα σε εθελοντική βάση για την εξασφά
λιση της ποιότητας των υπηρεσιών, ιδίως:

α) εξασφαλίζοντας την πιστοποίηση ή την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων τους
από ανεξάρτητους οργανισμούς∙ ή

β) εκπονώντας το δικό τους χάρτη ποιότητας ή συμμετέχοντας στους χάρτες ή στ
α σήματα ποιότητας που καταρτίζουν επαγγελματικοί οργανισμοί σε κοινοτικό
επίπεδο.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες για τη σημασία και για τα κριτήρια χ
ορήγησης σημάτων και άλλων διακριτικών ποιότητας σχετικά με υπηρεσίες να είναι
εύκολα προσβάσιμες από τους αποδέκτες και τους παρόχους.

3. Τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Επιτροπή λαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα για ν
α ενθαρρύνουν τους επαγγελματικούς συλλόγους, καθώς και τα εμπορικά και τεχνικ
ά επιμελητήρια των κρατών μελών να συνεργαστούν μεταξύ τους σε κοινοτικό επίπε
δο ώστε να προαγάγουν την ποιότητα των υπηρεσιών, ιδίως, διευκολύνοντας την αν
αγνώριση της ποιότητας των υπηρεσιών των παρόχων.

4. Τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Επιτροπή λαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα για ν
α ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ενός κριτικού διαλόγου σχετικά με τα προτερήματα κα
ι τα ελαττώματα των υπηρεσιών, ιδίως την ανάπτυξη σε κοινοτικό επίπεδο δοκιμών
ή συγκριτικών δοκιμών και της γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων τους.

5. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών εθελοντικώ
ν προτύπων για τη διευκόλυνση της συμβατότητας μεταξύ υπηρεσιών που παρέχοντ
αι από φορείς διαφορετικών κρατών μελών, την ενημέρωση του αποδέκτη και την π
οιότητα των υπηρεσιών.

Άρθρο 32
Διευθέτηση των διαφορών

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα γενικά μέτρα ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών
να δίνουν μια ταχυδρομική διεύθυνση, έναν αριθμό τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή μια διε
ύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου να μπορούν όλοι οι αποδέκτες των υπηρε
σιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος, να τους
απευθύνουν άμεσα ένα παράπονο ή μια διαμαρτυρία ή να τους ζητήσουν πληροφορί
ες για την υπηρεσία που παρέχουν.
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2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα γενικά μέτρα ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών
να απαντούν στα παράπονα ή στις διαμαρτυρίες που αναφέρονται στην παράγραφο
1 χωρίς καθυστέρηση και επιδεικνύοντας επιμέλεια για την εξεύρεση της κατάλληλη
ς λύσης.

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα γενικά μέτρα ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών
να είναι υποχρεωμένοι να αποδείξουν ότι οι υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών πο
υ προβλέπονται από την παρούσα οδηγία τηρούνται, οι δε πληροφορίες είναι ακριβε
ίς.

4. Όταν είναι απαραίτητη η κατάθεση χρηματικής εγγύησης για την εκτέλεση μιας δικα
στικής απόφασης, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν αντίστοιχες εγγυήσεις που έχουν κα
τατεθεί σε πάροχο ή σε οργανισμό εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος.

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα γενικά μέτρα ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών
που υπόκεινται σε κώδικα συμπεριφοράς ή είναι μέλη μιας επαγγελματικής ένωσης
ή οργάνωσης, η οποία προβλέπει προσφυγή σε μηχανισμό εξώδικης διευθέτησης, να
ενημερώνουν σχετικά τον αποδέκτη των υπηρεσιών, να το αναφέρουν σε κάθε έγγρ
αφο που παρουσιάζει αναλυτικά μια από τις υπηρεσίες τους και να υποδεικνύουν τα
μέσα με τα οποία παρέχεται πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες για τα χαρακτηρ
ιστικά και τους όρους χρήσης του εν λόγω μηχανισμού.

Άρθρο 33
Πληροφορίες σχετικά με την εντιμότητα των παρόχων

1. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν, μετά από αίτηση αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλ
ους, τις πληροφορίες σχετικά με τις ποινικές καταδίκες, με τις διοικητικές ή πειθαρχι
κές κυρώσεις ή μέτρα και με τις αποφάσεις για δόλιες χρεωκοπίες που έχουν εκδοθεί
από τις αρμόδιες αρχές τους κατά παρόχου και οι οποίες είναι δυνατόν να θέσουν υπ
ό αμφισβήτηση την ικανότητά του να ασκήσει τη δραστηριότητά του ή την επαγγελ
ματική του αξιοπιστία.

2. Το κράτος μέλος που γνωστοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγρα
φο 1 πρέπει ταυτοχρόνως να δευκρινίζει εάν πρόκειται για τελεσίδικη απόφαση ή εά
ν έχει κατατεθεί προσφυγή κατά της απόφασης και να αναφέρει την πιθανή ημερομη
νία έκδοσης της απόφασης σχετικά με την προσφυγή.

Εξάλλου, πρέπει να προσδιορίζει τις εθνικές διατάξεις δυνάμει των οποίων ο πάροχο
ς καταδικάστηκε ή υπέστη κυρώσεις.

3. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 1 πρέπει να γίνονται σεβαστά τα κατοχυρωμέν
α δικαιώματα των προσώπων που έχουν καταδικασθεί ή υποστεί κυρώσεις στα ενδια
φερόμενα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικο
ύ χαρακτήρα.

Κεφάλαιο V
Έλεγχος
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Άρθρο 34
Αποτελεσματικότητα του ελέγχου

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εξουσίες εποπτείας και ελέγχου του παρόχου υπ
ηρεσιών σε σχέση με τις δραστηριότητές του, οι οποίες προβλέπονται από τις εθνικέ
ς τους νομοθεσίες, ασκούνται επίσης στις περιπτώσεις που η υπηρεσία παρέχεται σε
άλλο κράτος μέλος.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών ανακοινώνουν στις αρμόδιε
ς αρχές τους κάθε απαραίτητη πληροφορία για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του
ς.

Άρθρο 35
Αμοιβαία βοήθεια

1. Στο πλαίσιο της τήρησης του άρθρου 16, τα κράτη μέλη αλληλοβοηθούνται και κατ
αβάλλουν κάθε προσπάθεια για να συνεργάζονται αποτελεσματικά μεταξύ τους με σ
κοπό να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των παρόχων και των υπηρεσιών τους.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη ορίζουν έναν ή περισσότερους
αρμοδίους επικοινωνίας των οποίων τα στοιχεία γνωστοποιούν στα υπόλοιπα κράτη
μέλη και στην Επιτροπή.

3. Τα κράτη μέλη παρέχουν το συντομότερο δυνατό και με ηλεκτρονικά μέσα τις πληρ
οφορίες που ζητούνται από άλλα κράτη μέλη ή από την Επιτροπή.

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

Μόλις λαμβάνουν γνώση της παράνομης συμπεριφοράς ενός παρόχου ο οποίος μπο
ρεί να παράσχει τις υπηρεσίες του σε άλλα κράτη μέλη ή συγκεκριμένων περιστατικ
ών που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στην υγεία ή την ασφάλεια των πρ
οσώπων, ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση όλα τα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

4. Το κράτος μέλος καταγωγής παρέχει τις πληροφορίες που ζητά άλλο κράτος μέλος
σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός το
υ, ιδίως τη διαβεβαίωση ότι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός του και ότι ασκούν εκ
εί νομίμως τις δραστηριότητές τους.

Προβαίνει σε ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες που ζητά άλλο κράτος μέλος και ε
νημερώνει το τελευταίο για τα αποτελέσματά τους και, ενδεχομένως, για τα μέτρα π
ου έχει λάβει.

5. Τα κράτη μέλη, όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες να ικανοποιήσουν μια αίτηση πληρ
οφοριών, ειδοποιούν εγκαίρως το κράτος μέλος που την υποβάλλει ώστε να βρεθεί λ
ύση.

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα μητρώα, στα οποία είναι εγγεγραμμένοι οι πάροχ
οι υπηρεσιών και τα οποία μπορούν να συμβουλευθούν οι αρμόδιες αρχές τους στο
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έδαφός τους, να μπορούν να τα συμβουλευθούν με τους ίδιους όρους οι αντίστοιχες
αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών.

Άρθρο 36
Αμοιβαία βοήθεια σε περίπτωση μετακίνησης του παρόχου

1. Στους τομείς που καλύπτονται από το άρθρο 16, όταν ένας πάροχος μετακινείται σε
άλλο κράτος μέλος για να παράσχει την υπηρεσία του, χωρίς να έχει εκεί την εγκατά
στασή του, οι αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους συμμετέχουν στον έλεγχ
ο του παρόχου σύμφωνα με την παράγραφο 2.

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

Με δική τους πρωτοβουλία οι εν λόγω αρμόδιες αρχές μπορούν να προβαίνουν σε ε
λέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες επιτόπου, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προ
ϋποθέσεις:

α) συνιστούν αποκλειστικά εκτιμήσεις των πραγματικών περιστατικών και δεν συ
νεπάγονται τη λήψη κανενός μέτρου κατά του παρόχου, με εξαίρεση τις παρεκ
κλίσεις για μεμονωμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19∙

β) δεν εισάγουν διακρίσεις και ο λόγος για τον οποίο γίνονται δεν είναι ότι ο πάρ
οχος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος∙

γ) δικαιολογούνται αντικειμενικά από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος κ
αι υπάρχει αναλογία προς τον επιδιωκόμενο στόχο.

Άρθρο 37
Αμοιβαία βοήθεια στις περιπτώσεις παρεκκλίσεων από την αρχή της χώρας καταγωγής για μεμ

ονωμένες περιπτώσεις

1. Όταν ένα κράτος μέλος σκοπεύει να λάβει ένα μέτρο που προβλέπεται στο άρθρο
19, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 2 έως 6 του παρό
ντος άρθρου με την επιφύλαξη των δικαστικών διαδικασιών.

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

Το κράτος μέλος καταγωγής ελέγχει χωρίς καθυστέρηση εάν ο πάροχος ασκεί νόμιμ
α τις δραστηριότητές του καθώς και τα περιστατικά εξαιτίας των οποίων υποβλήθηκ
ε η αίτηση. Γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση στο κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτ
ηση τα μέτρα που έλαβε ή σκοπεύει να λάβει ή, ενδεχομένως, τους λόγους για τους
οποίους δεν έλαβε μέτρα.
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3. Μετά τη γνωστοποίηση του κράτους μέλους καταγωγής που αναφέρεται στην παράγ
ραφο 2, δεύτερο εδάφιο, το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση κοινοποιεί στην
Επιτροπή και στο κράτος μέλος καταγωγής την πρόθεσή του να λάβει μέτρα δηλώνο
ντας :

α) τους λόγους για τους οποίους κρίνει ως ανεπαρκή τα μέτρα που έλαβε ή σκοπε
ύει να λάβει το κράτος μέλος καταγωγής∙

β) τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει τηρο
ύν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 19.

4. Τα μέτρα μπορούν να ληφθούν μόνο μετά την παρέλευση προθεσμίας δεκαπέντε ερ
γάσιμων ημερών από την κοινοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 3.

5. Με την επιφύλαξη της ευχέρειας του κράτους μέλους να λάβει τα εν λόγω μέτρα μετ
ά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 4, η Επιτροπή εξετά
ζει χωρίς καθυστέρηση κατά πόσο συμβιβάζονται τα κοινοποιημένα μέτρα με το κοι
νοτικό δίκαιο.

Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα είναι ασυμβίβαστα με το κ
οινοτικό δίκαιο, εκδίδει απόφαση με την οποία ζητά από το οικείο κράτος μέλος να
μη λάβει τα μέτρα που σκοπεύει ή να τερματίσει επειγόντως τα εν λόγω μέτρα.

6. Σε έκτακτες περιπτώσεις το κράτος μέλος που σκοπεύει να λάβει ένα μέτρο μπορεί ν
α παρεκκλίνει από τις παραγράφους 3 και 4. Στις περιπτώσεις αυτές τα μέτρα κοινοπ
οιούνται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή και στο κράτος μέλος καταγωγής, δηλώ
νοντας τους λόγους για τους οποίους το κράτος μέλος κρίνει ότι υπάρχει έκτακτη αν
άγκη.

Άρθρο 38
Μέτρα εφαρμογής

Η Επιτροπή εκδίδει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 42, παράγραφο
ς 2, τα απαραίτητα εκτελεστικά μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου με αντικεί
μενο τον καθορισμό των προθεσμιών που αναφέρονται στα άρθρα 35 και 37 και τους πρακτι
κούς όρους ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων με ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως τις διατ
άξεις για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών.

Κεφάλαιο VI
Πρόγραμμα σύγκλισης

Άρθρο 39
Κοινοτικοί κώδικες δεοντολογίας

1. Τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Επιτροπή λαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα για ν
α ενθαρρύνουν, στο πλαίσιο της τήρησης του κοινοτικού δικαίου, την εκπόνηση κω
δίκων δεοντολογίας σε κοινοτικό επίπεδο, ιδίως στους εξής τομείς :

α) περιεχόμενο και μέθοδοι εμπορικής επικοινωνίας όσον αφορά τα νομοθετικώς
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κατοχυρωμένα επαγγέλματα σε συνάρτηση με τα ειδικά χαρακτηριστικά του κ
άθε επαγγέλματος∙

β) κανόνες δεοντολογίας των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων για την
κατοχύρωση, σε συνάρτηση με τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε επαγγέλματ
ος, ιδίως της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, της επαγγελματικής ακεραιότητας
και του επαγγελματικού απορρήτου∙

γ) προϋποθέσεις άσκησης των δραστηριοτήτων κτηματομεσιτικών γραφείων.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι κώδικες δεοντολογίας που αναφέρονται στην παρ
άγραφο 1 να είναι προσβάσιμοι εξ αποστάσεως, με ηλεκτρονικά μέσα, και να διαβιβ
άζονται στην Επιτροπή.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών να δηλώνουν, μετά από αίτησ
η του αποδέκτη ή σε κάθε πληροφοριακό έγγραφο που περιγράφει με τρόπο αναλυτι
κό τις υπηρεσίες τους, τυχόν κώδικες δεοντολογίας στους οποίους υπόκεινται καθώς
και τη διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να συμβουλευθεί τους κώδικες ηλεκτρον
ικά και σε ποιες γλώσσες.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα για να ενθαρρύνουν τους επαγγελματ
ικούς συλλόγους και οργανώσεις ή ενώσεις να εφαρμόζουν σε εθνικό επίπεδο τους
κώδικες δεοντολογίας που εγκρίνονται σε κοινοτικό επίπεδο.

Άρθρο 40
Συμπληρωματική εναρμόνιση

1. Το αργότερο έως τις [ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος] η Επιτροπή υποβάλλει νομ
οθετικές προτάσεις εναρμόνισης για τα ακόλουθα ζητήματα:

α) για τους όρους άσκησης της δραστηριότητας μεταφοράς χρημάτων∙

β) για τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών στα οποία ο π
αίκτης 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∙

γ) για την πρόσβαση στις δραστηριότητες δικαστικής είσπραξης των οφειλών.

2. Με σκοπό να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών, 
η Επιτροπή εξετάζει την αναγκαιότητα ανάληψης συμπληρωματικών πρωτοβουλιών
ή υποβολής νομοθετικών προτάσεων, ιδίως για τα ακόλουθα ζητήματα:

α) τα ζητήματα που αποτέλεσαν αντικείμενο παρεκκλίσεων για μεμονωμένες περ
ιπτώσεις και φανέρωσαν την ανάγκη εναρμόνισης σε κοινοτικό επίπεδο∙

β) τα ζητήματα που αναφέρονται στο άρθρο 39 για τα οποία δε στάθηκε δυνατό ν
α καταρτιστούν κώδικες δεοντολογίας πριν από την ημερομηνία μεταφοράς στ
ην εθνική νομοθεσία ή είναι ανεπαρκή για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργ
ίας της εσωτερικής αγοράς∙
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γ) τα ζητήματα που εντοπίζονται μετά από τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης
που προβλέπεται στο άρθρο 41∙

δ) την προστασία των καταναλωτών και τις διασυνοριακές συμβάσεις.

Άρθρο 41
Αμοιβαία αξιολόγηση

1. Το αργότερο έως τις [ημερομηνία μεταφοράς] τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτ
ροπή έκθεση, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στα ακόλουθα άρ
θρα:

α) στο άρθρο 9, παράγραφος 2, σχετικά με τα συστήματα αδειοδότησης∙

β) στο άρθρο 15, παράγραφος 4, σχετικά με τις απαιτήσεις που υπόκεινται σε αξι
ολόγηση∙

γ) στο άρθρο 30, παράγραφος 4, σχετικά με τις δραστηριότητες πολλαπλών ειδικ
οτήτων.

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στα κράτη
μέλη τα οποία σε προθεσμία έξι μηνών γνωστοποιούν τις παρατηρήσεις τους για κα
θεμία από αυτές τις εκθέσεις. Στην ίδια προθεσμία η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα
ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις εν λόγω εκθέσεις. 

3. Η Επιτροπή υποβάλλει τις εκθέσεις και τις παρατηρήσεις των κρατών μελών στην επ
ιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 42, παράγραφος 1, η οποία μπορεί να διατυπώσει
παρατηρήσεις.

4. Υπό το πρίσμα των παρατηρήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, η Ε
πιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έως τις 31 Δεκε
μβρίου 2008 το αργότερο, συνθετική έκθεση συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από προτ
άσεις ανάληψης συμπληρωματικών πρωτοβουλιών.

Άρθρο 42
Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των
κρατών μελών και προεδρεύεται από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρ
θρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 τ
ης ίδιας απόφασης.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 43
Έκθεση
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Μετά από τη συνθετική έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 41, παράγραφος 4, η Επιτροπή υπ
οβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση ανά τριετία σχετικά με την ε
φαρμογή της παρούσας οδηγίας, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από προτάσεις προσαρμογής τ
ης.

Άρθρο 44
Τροποποίηση της οδηγίας 1998/27/ΕΚ

Στο παράρτημα της οδηγίας 1998/27/ΕΚ προστίθεται το ακόλουθο σημείο 1:

″1. Οδηγία …./.. /EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … σχετικ
ά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L …, ../../.., σ. ...).″

Κεφάλαιο VII
Τελικές διατάξεις

Άρθρο 45

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητι
κές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από τις [δύο χρόνι
α μετά την έναρξη ισχύος]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών
των διατάξεων∙ καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και της παρούσας οδη
γίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στ
ην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσ
ή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων ε
σωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα
οδηγία. 

Άρθρο 46

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την […] ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Ε
φημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 47

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, [...]

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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[…] […]
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Τομέας πολιτικής: Εσωτερική αγορά

Δραστηριότητα(-ες): Εσωτερική αγορά εμπορευμάτων και υπηρεσιών

Τίτλος δράσης: Πρόταση για Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά

1. ΓΡΑΜΜΗ(-ΕΣ) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ + ΟΝΟΜΑΣΙΑ (-EΣ)

12 02 01 Yλοποίηση και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς.

12 01 04 01 Υλοποίηση και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς - Δαπάνες διοικητικής
διαχείρισης.

2. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1. Συνολικό κονδύλιο της δράσης (επιχειρησιακές δαπάνες): 0,700 εκατομμύρια ευ
ρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, που καλύπτονται ήδη από το υπάρχ
ον κονδύλιο για τον τομέα πολιτικής της εσωτερικής αγοράς στο δημοσιονομικό
προγραμματισμό.

2.2. Περίοδος υλοποίησης:

2004 - 2010

2.3. Συνολική πολυετής εκτίμηση των δαπανών:

α) Χρονοδιάγραμμα των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων/πιστώσεων πληρωμών (
δημοσιονομική παρέμβαση) (βλέπε σημείο 6.1.1)

εκατ. ευρώ (με ακρίβεια τρίτου δεκαδικού ψηφίου)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 και
επόμ. έτη

Σύνολο

ΠΑΥ 0,200 0,400

ΠΠ 0,100 0,500

β) Τεχνική και διοικητική συνδρομή (ΤΔΣ) και δαπάνες στήριξης (ΔΣ) (βλέπε σημεί
ο 6.1.2)

ΠΑΥ 0,100

ΠΠ 0,100

Υποσύνολο α+
β
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ΠΑΥ 0,200 0,400 0,100

ΠΠ 0,100 0,500 0,100

γ) Συνολικές δημοσιονομικές επιπτώσεις ανθρώπινων πόρων και άλλων δαπανών διοικ
ητικής λειτουργίας (βλέπε σημεία 7.2 και 7.3)

ΠΑΥ/ΠΠ 0.869 0.869 0,869 0.869

ΣΥΝΟΛΟ α+β+
γ

ΠΑΥ 1,069 1,269 0,869 0,969

ΠΠ 0,969 1,369 0,869 0,969

2.4. Συμβατότητα με το δημοσιονομικό προγραμματισμό και με τις δημοσιονομικές
προοπτικές

Πρόταση συμβατή με τον ισχύοντα δημοσιονομικό προγραμματισμό.

2.5. Δημοσιονομικές επιπτώσεις επί των εσόδων

Ουδεμία δημοσιονομική επίπτωση (αφορά τεχνικές πτυχές της εφαρμογής ενός μέτρ
ου)

3. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

12 02 01 «Δημιουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς»

Είδος της δαπάνης Νέα Συμμετοχή
ΕΖΕΣ

Συμμετοχή υπο
ψηφίων για έντ

αξη χωρών

Τομέας ΔΠ

ΜΥΔ Διαχωρ. ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Αριθ. 3

12 01 04 01 Δημιουργία και ανάπτυξη της Εσωτερικής Αγοράς - Δαπάνες διοικητική
ς διαχείρισης

Είδος της δαπάνης Νέα Συμμετοχή
ΕΖΕΣ

Συμμετοχή υπο
ψηφίων για έντ

αξη χωρών

Τομέας ΔΠ

ΜΥΔ Μη διαχωρ. ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Αριθ. 3

4. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Άρθρο 47, παράγραφος 2 και άρθρο 55 καθώς και το άρθρο 71 και άρθρο 80, παράγ
ραφος 2 της συνθήκης ΕΚ.
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5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

5.1. Αναγκαιότητα κοινοτικής παρέμβασης

5.1.1. Επιδιωκόμενοι στόχοι

Οι υπηρεσίες είναι πανταχού παρούσες στη σύγχρονη οικονομία. Στην ΕΕ οι υπηρεσ
ίες, εξαιρουμένης της δημόσιας διοίκησης, παράγουν το 53,6% του ακαθάριστου εγχ
ώριου προϊόντος και το 67,2% της απασχόλησης και προσφέρουν αισιόδοξες προοπ
τικές για μεγαλύτερη ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, υπάρχου
ν πολλά εμπόδια που παρακωλύουν την ελευθερία παροχής διασυνοριακών υπηρεσι
ών και την ελευθερία διασυνοριακής εγκατάστασης. Ένας από τους σημαντικότερου
ς στόχους του προγράμματος οικονομικής μεταρρύθμισης της εσωτερικής αγοράς εί
ναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι υπηρεσίες στην εσωτερική α
γορά και η διασφάλιση της βελτίωσης της ποιότητας και της αξίας των υπηρεσιών π
ου παρέχονται στους ευρωπαίους πολίτες και στις επιχειρήσεις.

Η έκθεση της Επιτροπής για την κατάσταση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών
(COM(2002) 441 τελικό), περιλαμβάνει αναλυτικό κατάλογο των εμποδίων που παρ
ακωλύουν την ανάπτυξη διασυνοριακών υπηρεσιών. Τα εμπόδια αυτά επηρεάζουν έ
να μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες διανομής, γ
ραφείων εύρεσης απασχόλησης, πιστοποιήσεων, εργαστηρίων, κατασκευών, κτηματ
ομεσιτικών γραφείων, βιοτεχνίας, τουρισμού και θίγουν κυρίως τις ΜΜΕ, οι οποίες
κυριαρχούν στον τομέα των υπηρεσιών (το 89% των ΜΜΕ δραστηριοποιούνται στο
ν εν λόγω τομέα).

Στην έκθεση και στην αξιολόγηση αντίκτυπου που συνοδεύει την οδηγία για τις υπη
ρεσίες στην εσωτερική αγορά, εξετάζονται οι επιπτώσεις που έχουν τα εμπόδια αυτά
στην οικονομία της ΕΕ και παρουσιάζονται τα δυνητικά οφέλη που θα μπορούσαν ν
α προκύψουν από την εξάλειψη αυτών των εμποδίων που κατακερματίζουν την εσω
τερική αγορά υπηρεσιών.

5.1.2. Μέτρα σχετικά με την εκ των προτέρων αξιολόγηση

α) Τον Αύγουστο του 2002 οι υπηρεσίες της Επιτροπής διεξήγαγαν την εκ των προτέρ
ων αξιολόγηση της οικείας στρατηγικής για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών. Η στρ
ατηγική της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών περιλαμβάνει δύο στάδια. Το πρώτο στά
διο ολοκληρώθηκε με την προαναφερόμενη έκθεση για την κατάσταση της εσωτερικ
ής αγοράς υπηρεσιών. Το δεύτερο στάδιο αφορά την έγκριση πρότασης οδηγίας για
τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά καθώς και μη νομοθετικά μέτρα.

β) Στην εκ των προτέρων αξιολόγηση εξηγείται το γενικό πλαίσιο της στρατηγικής στο
ν τομέα των υπηρεσιών, η συλλογιστική και η προσέγγισή της και παρουσιάζεται συ
νοπτικά το έργο που επιτελέστηκε κατά το πρώτο στάδιο της στρατηγικής στον τομέ
α των υπηρεσιών, που εστιάστηκε στη μεγάλη ποικιλία στοιχείων τα οποία αποδεικν
ύουν την ύπαρξη εμποδίων. Συμπεριλαμβάνεται, επίσης, μια προκαταρκτική παρουσ
ίαση συστημάτων και δεικτών για την εποπτεία της αποτελεσματικότητας του δευτέ
ρου σταδίου της στρατηγικής υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την εκ των προτέρων αξιολόγηση, η διαχείριση της στρατηγικής στον τ
ομέα των υπηρεσιών γίνεται μέχρις στιγμής ικανοποιητικά και έχουν συγκεντρωθεί τ
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α απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση του δεύτερου σταδίου της εν λόγω στρατη
γικής. Επιβεβαιώνεται, τέλος, η αναγκαιότητα ανάληψης κοινοτικής δράσης στον εν
λόγω τομέα και καταδεικνύεται η προστιθέμενη αξία και η αποτελεσματικότητα από
πλευράς κόστους της κοινοτικής παρέμβασης.

5.2. Προβλεπόμενες δράσεις και λεπτομέρειες υλοποίησης της δημοσιονομικής παρέ
μβασης

Η οδηγία σκοπεύει να εξαλείψει τα εμπόδια που τίθενται στην εσωτερική αγορά μέσ
ω ενός συνδυασμού τριών αλληλοσυνδεόμενων στοιχείων: αρχή της χώρας καταγωγ
ής, εναρμόνιση και διοικητική συνεργασία.

Για να διευκολυνθεί η εγκατάσταση μεταξύ κρατών μελών είναι αναγκαία η δι–
οικητική απλούστευση, η εξάλειψη των περιορισμών που προκύπτουν από υπε
ρβολικά περίπλοκες και αδιαφανείς διαδικασίες αδειοδότησης ή διαδικασίες α
δειοδότησης που συνιστούν διακρίσεις και η κατάργηση ορισμένων άλλων απ
αιτήσεων που παρακωλύουν προς το παρόν τις στρατηγικές διασυνοριακής εγ
κατάστασης των πάροχων υπηρεσιών.

Τα εμπόδια που επηρεάζουν την ελευθερία παροχής υπηρεσιών επιβάλλουν, κ–
υρίως, στα κράτη μέλη να μην εφαρμόζουν τους οικείους κανόνες και κανονισ
μούς σε υπηρεσίες που εισέρχονται από άλλα κράτη μέλη, να μην τις εποπτεύο
υν ούτε να τις ελέγχουν. Αντιθέτως οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να υπόκεινται σ
ε έλεγχο από τις αρχές της χώρας καταγωγής του πάροχου υπηρεσιών. Ωστόσ
ο, προβλέπονται προσωρινές παρεκκλίσεις από την αρχή της χώρας καταγωγής - 
για παράδειγμα, για την ασφαλή μεταφορά χρημάτων και την είσπραξη οφειλώ
ν. Τα θέματα αυτά χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης και θα αποτελέσουν αντικείμ
ενο εξωτερικών μελετών.

Η εφαρμογή της αρχής της χώρας καταγωγής θα απαιτήσει ένα αποτελεσματικ–
ό σύστημα διοικητικής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών το οποίο θα καθορί
ζει τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους στο πλαίσιο της παροχής διασυνοριακών
υπηρεσιών. Ενδεχομένως να υπάρξει ανάγκη συντονισμένης λύσης με σκοπό τ
η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα.

Η οδηγία διασφαλίζει μία προσέγγιση σταδιακής εφαρμογής. Θα συμβάλει στην άμε
ση εξάλειψη μεγάλου αριθμού εμποδίων ενώ παράλληλα θα διαμορφώσει το κατάλλ
ηλο πλαίσιο για την επίλυση, εντός καθορισμένων προθεσμιών, των εναπομενόντων
εμποδίων με βάση την αμοιβαία αξιολόγηση μεταξύ κρατών μελών και περαιτέρω δι
αβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Για το σκοπό αυτό θα επεκταθεί η κατανομ
ή των πόρων προκειμένου να καλύψει μία καθορισμένη χρονική περίοδο.

5.3. Λεπτομέρειες υλοποίησης

Η διαπραγμάτευση της οδηγίας στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα
διεξαχθεί από το προσωπικό της ΓΔ ΜΑΡΚΤ εντός του πλαισίου των υφισταμένων
πόρων. Η μεταφορά της οδηγίας συνεπάγεται την άσκηση εποπτείας και την παροχή
συνδρομής στα κράτη μέλη, την οποία θα αναλάβει το προσωπικό της ΓΔ MARKT. 
Επιπλέον, το άρθρο 41 της οδηγίας προβλέπει ότι η επιτροπή επικουρείται για ορισμ
ένα ειδικά θέματα από επιτροπή την οποία απαρτίζουν εκπρόσωποι των κρατών μελ
ών.
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6. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

6.1. Συνολικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στο Μέρος Β (για ολόκληρη την περίοδο
προγραμματισμού)

6.1.1. Δημοσιονομική παρέμβαση

ΠΑΥ σε εκατ. ευρώ (με ακρίβεια τρίτου δεκαδικού ψηφίου)

Κατανομή 2004 2005 2006 2007 2008 2009 και
επόμ. έτη

Σύνολο

Δράση 1 0,400

Δράση 2 0,200

κ.λπ.

ΣΥΝΟΛΟ 0,200 0,400

6.1.2. Τεχνική και διοικητική συνδρομή (ΤΔΣ), δαπάνες στήριξης (ΔΣ) και δαπάνες για τις τεχνολ
ογίες πληροφοριών (ΤΠ) (πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 και
επόμ. έτη

Σύνολο

1) Τεχνική και διοικητική σ
υνδρομή (ΤΔΣ):

α) Γραφεία τεχνικής συνδρο
μής
β) Άλλη τεχνική και διοικητι
κή συνδρομή:

- εντός (intra-muros):

- εκτός (extra-muros):

από την οποία: για την ανάπ
τυξη και συντήρηση ηλεκτρο
νικών συστημάτων διαχείρισ
ης:

0,100

Υποσύνολο 1

2) Δαπάνες στήριξης

α) Μελέτες

β) Συνεδριάσεις εμπειρογνω
μόνων

γ) Πληροφόρηση και δημοσι
εύσεις

Υποσύνολο 2

ΣΥΝΟΛΟ 0,100
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6.2. Υπολογισμός του κόστους ανά σχεδιαζόμενο μέτρο στο Μέρος B (για ολόκληρη
την περίοδο προγραμματισμού)

ΠΑΥ σε εκατ. ευρώ (με ακρίβεια τρίτου δεκαδικού)

Κατανομή Τύπος: 
αποτελεσμάτων
(έργα, φάκελοι)

Αριθμός αποτελ
εσμάτων

(σύνολο για τα έ
τη 2004-2010) 

Μέση δαπάνη α
νά μονάδα

Συνολικό κόστος
(σύνολο για τα έτη

2004-2010) 

Δράση 1

- Mέτρο 1 (ανάλυση ασφαλούς μετα
φοράς χρήματος με σκοπό την πρότ
αση συμπληρωματικής εναρμόνιση
ς)

- Mέτρο 2 (ανάλυση είσπραξης οφει
λών με σκοπό την πρόταση συμπλη
ρωματικής εναρμόνισης)

Δράση 2

- Mέτρο 1 (ανάπτυξη και εποπτεία
οικονομικών δεικτών - βλέπε 8.1 Ε
πακόλουθα μέτρα) 

μελέτη

μελέτη

μελέτη

1

1

1

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 0,600 0,600

7. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους και διοικητικούς πόρους θα καλυφθούν στο πλαίσιο του
προϋπολογισμού που έχει προβλεφθεί για τη ΓΔ που διαχειρίζεται τη δράση, στο πλ
αίσιο της ετήσιας διαδικασίας χορήγησης κονδυλίων.
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7.1. Επιπτώσεις στους ανθρώπινους πόρους

Κατηγορία θέσεων απ
ασχόλησης

Προσωπικό προς τοποθέτηση στη διαχείρι
ση της δράσης, από υπάρχοντες πόρους

Σύνολο Περιγραφή των καθηκόντων που απορ
ρέουν από τη δράση

Αριθμός θέσεων μό
νιμης απασχόλησης

Αριθμός θέσεων έκ
τακτης απασχόλησ

ης

Μόνιμοι και έκτα
κτοι υπάλληλοι

A

B

C
6

1 0,5

6

1,5

Επειδή η οδηγία καλύπτει ένα ευρύ φάσ
μα δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιώ
ν, απαιτούνται ειδικές γνώσεις για μία
πλειάδα τομέων (διανομή, νομοθετικώς
κατοχυρωμένα επαγγέλματα, κατασκευ
αστικός τομέας, πιστοποίηση, βιοτεχνία
κλπ) καθώς και για ειδικά ζητήματα όπ
ως η επιστροφή εξόδων ιατροφαρμακευ
τικής περίθαλψης ή η διοικητική απλού
στευση. 

Άλλοι ανθρώπινοι πόρ
οι

1 END 1

Σύνολο 8 0,5 8,5

7.2. Συνολικές δημοσιονομικές επιπτώσεις των ανθρώπινων πόρων

εκατ. ευρώ (με ακρίβεια τρίτου δεκαδικού ψηφίου)

Κατηγορία ανθρώπινων πόρων Ποσά Τρόπος υπολογισμού * 

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

0,756

0,054

7 * 0,108

0.5 * 0,108

Άλλοι ανθρώπινοι πόροι

(να αναφερθεί το κονδύλιο του προϋπολογισμού)

0,043 1 * 0,043

Σύνολο 0,853

Τα ποσά αντιστοιχούν στις συνολικές δαπάνες για 12 μήνες.
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7.3. Άλλες δαπάνες διοικητικής λειτουργίας που απορρέουν από τη δράση

εκατ. ευρώ (με ακρίβεια τρίτου δεκαδικού ψηφίου)

Γραμμή του προϋπολογισμού

(αριθμός και ονομασία)

Ποσά Τρόπος υπολογισμού

Συνολικό κονδύλιο (Τίτλος A7)

12 01 02 11 01 - Αποστολές

12 01 02 11 02 - Συνεδριάσεις, διαλέξεις

12 01 02 11 03 - Επιτροπές (συμβουλευτική επιτροπή)

12 01 02 11 03 - Μελέτες και διαβουλεύσεις

Άλλες δαπάνες (διευκρινίστε)

0,016 24 εμπειρογνώμονες * 650

Συστήματα πληροφόρησης

Άλλες διοικητικές δαπάνες (διευκρινίστε)

Σύνολο 0,016

Τα ποσά αντιστοιχούν στις συνολικές δαπάνες για 12 μήνες.

εκατ. ευρώ (με ακρίβεια τρίτου δεκαδικού ψηφίου)

I. Ετήσιο σύνολο (7.2 + 7.3)

II. Διάρκεια της δράσης

III. Συνολικό κόστος της δράσης (I x II)

0,869

4 έτη

3,476 *

* Οι δαπάνες για ανθρώπινους πόρους θα επεκταθούν και πέραν των 4 ετών ανάλογα με τα αποτελέσμ
ατα των διαβουλεύσεων και το επακόλουθο πρόγραμμα εργασίας.

8. ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

8.1. Επακόλουθα μέτρα

Η οδηγία θα εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη δύο έτη μετά την έκδοσή της (που προβ
λέπεται έως τα τέλη του 2005) δηλαδή έως τα τέλη του 2007. Επιπλέον, προβλέπετα
ι ένα συμπληρωματικό έτος (έως τα τέλη του 2008) για την πραγματοποίηση της μετ
άβασης προς το απαραίτητο σύστημα διοικητικής συνεργασίας (ολοκλήρωση ηλεκτρ
ονικών διαδικασιών, δημιουργία ενιαίων σημείων εξυπηρέτησης κλπ). Σ’αυτόν το σ
υμπληρωματικό χρόνο εφαρμογής συνεκτιμώνται οι απαιτούμενες αρχικές διοικητικ
ές επενδύσεις.

Oι υπηρεσίες της Επιτροπής, επικουρούμενες από επιτροπή την οποία απαρτίζουν εκ
πρόσωποι των κρατών μελών, θα εποπτεύουν ενεργά και θα συνδράμουν τα 25 κράτ
η μέλη κατά τη μεταφορά της οδηγίας. Το ευρύ πεδίο και το μεγάλο φάσμα των θεμ
άτων των οποίων άπτεται η οδηγία απαιτούν τη σύμπραξη μεταξύ της Επιτροπής και
των κρατών μελών για τη διασφάλιση της ομαλής και ομοιόμορφης μεταφοράς και ε
φαρμογής της οδηγίας σε ολόκληρη την Ένωση.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα παρακολουθούν επίσης τις επιπτώσεις που αναμένετ
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αι να έχει η οδηγία. Ειδικότερα, με τη συνδρομή εξωτερικών οικονομικών συμβούλ
ων (η σύμβαση έχει ήδη συναφθεί αλλά θα χρηματοδοτηθεί το 2004) θα εξετάζονται
οι οικονομικοί δείκτες (π.χ δαπάνες συμμόρφωσης εταιρειών παροχής υπηρεσιών, κ
οινοτικό διασυνοριακό εμπόριο/ΑΞΕ στον τομέα των υπηρεσιών, συμμετοχή των Μ
ΜΕ στο διασυνοριακό εμπόριο/ΑΞΕ, διαφορές τιμών).

8.2. Λεπτομέρειες και χρονοδιάγραμμα των προγραμματιζόμενων αξιολογήσεων

Επειδή οι πραγματικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις δεν θα είναι δυνατόν
να μετρηθούν πριν από την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας, προτείνεται η πρώτη εκ τ
ων υστέρων αξιολόγηση να συμπεριληφθεί στην έκθεση που θα υποβάλει η Επιτροπ
ή έως το 2008 και οι επακόλουθες αξιολογήσεις να συμπεριλαμβάνονται στις εκθέσε
ις που θα υποβάλλονται ανά τριετία μετά την υποβολή της πρώτης έκθεσης.

9. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Για τις προαναφερόμενες συμβάσεις μελετών θα χρησιμοποιηθούν οι ανοικτές διαδι
κασίες υποβολής προσφορών και οι συμβάσεις που θα προκύψουν θα αποτελέσουν
αντικείμενο επισταμένης παρακολούθησης.


