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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν έγγραφο εργασίας βασίζεται στα αποτελέσματα της δημόσιας ακρόασης2, στη 
μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων3 και σε απόψεις που κατέθεσαν διάφορες οργανώσεις. Στόχος 
του παρόντος είναι να σκιαγραφήσει κάποιες πιθανές κατευθύνσεις προς τις οποίες θα 
μπορούσε να κινηθεί η έκθεση κατά την πρώτη ανάγνωση του σχεδίου. 

Στην ακρόαση, οι ομιλητές και οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν διατύπωσαν 
αμφιβολίες για την ανάγκη θέσπισης μιας οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες, αλλά 
συμφώνησαν γενικά ότι το σχέδιο χρειάζεται ακόμα πολλή επεξεργασία για να μπορέσει να 
γίνει δεκτό. Η συντριπτική πλειοψηφία των ομιλητών εξέφρασε ισχυρές επιφυλάξεις σχετικά 
με τις δυνητικές επιπτώσεις της αρχής της χώρας καταγωγής (ΑΧΚ), η οποία θα μπορούσε να 
προκαλέσει αφενός αντιπαράθεση μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά το εφαρμοστέο 
κανονιστικό πλαίσιο, αφετέρου πτώση του επιπέδου. Οι περισσότεροι υποστήριξαν ότι η 
ΑΧΚ μπορεί να εφαρμοστεί μόνο εφόσον υπάρχει υψηλός βαθμός εναρμόνισης και ότι θα 
πρέπει να επιτραπούν παρεκκλίσεις από την ΑΧΚ βάσει εξαιρέσεων σύμφωνα με τον   
κανόνα του «rule of reason» (κανόνας της ελλόγου αιτίας) εγκεκριμένων από το Δικαστήριο 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). 

Πολλοί ομιλητές επέκριναν τον οριζόντιο χαρακτήρα της πρότασης και το γεγονός ότι δεν 
γίνεται διάκριση μεταξύ των καθαρά εμπορικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών γενικού 
ενδιαφέροντος. Μεγάλος αριθμός ομιλητών υποστήριξε ότι οι υπηρεσίες γενικού 
ενδιαφέροντος, όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η 
εκπαίδευση, οι πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά και τα κατοχυρωμένα επαγγέλματα και οι 
υπηρεσίες που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας. Τόνισαν την ανάγκη να αποσαφηνιστεί και να διασφαλιστεί ότι η 
εργατική νομοθεσία θα εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής (ή τουλάχιστον από το 
συντονισμένο τομέα) και ότι θα ενσωματωθούν εγγυήσεις για την τήρηση των εθνικών 
συστημάτων και πρακτικών που αφορούν τις εργατικές σχέσεις. 

Επισημάνθηκαν επίσης αντιφάσεις με τις συμβάσεις της Ρώμης Ι και ΙΙ και με τις (υπό 
εκπόνηση) οδηγίες σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων, την απόσπαση 
εργαζομένων, τις προσωρινές υπηρεσίες και τον κανονισμό 1408/71. Επιπλέον, η πρόταση 
δεν πρέπει να προκαταλαμβάνει μια μελλοντική οδηγία-πλαίσιο σχετικά με τις υπηρεσίες 
κοινής ωφελείας· αντιθέτως, η θέσπιση μιας τέτοιας οδηγίας-πλαίσιο πρέπει να προηγηθεί της 
θέσπισης της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες. Τέλος, εξετάστηκαν προβλήματα σχετικά με 
την προτεινόμενη αμοιβαία βοήθεια μεταξύ των κρατών μελών. 

Η Επιτροπή προέβη σε τροπολογίες4, προκειμένου να αποσαφηνίσει κάποιες από τις 
προθέσεις της που δεν αποτυπώνονται με σαφήνεια στην πρόταση. Η Επιτροπή αναγνωρίζει 
π.χ. ότι οι επαγγελματικές συντάξεις, η φορολογία (εκτός των διακρίσεων όσον αφορά τη 
φορολόγηση) και όλες οι μεταφορικές υπηρεσίες (εκτός των χρηματαποστολών και της 
μεταφοράς νεκρών) πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Επίσης 
αποσαφηνίζει τις δυνατότητες ελέγχου από το κράτος υποδοχής σε περίπτωση απόσπασης 
εργαζομένων και διευκρινίζει τη σχέση με τον κανονισμό 1408/71 σε περίπτωση επιστροφής 
δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Βάσει των επισημάνσεων αυτών, το Συμβούλιο 
συνέταξε ένα έγγραφο εργασίας5. 



DT\552591EL.doc 3/6 PE 353.364v01-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Δεδομένων των ανωτέρω, καταλήγω στην εξής εισήγηση: η Επιτροπή πρέπει να αποσύρει 
την πρόταση και να παρουσιάσει νέα, λαμβάνοντας υπόψη τις κριτικές αξιολογήσεις και τις 
διευκρινίσεις. Εάν η Επιτροπή δεν είναι διατεθειμένη να το πράξει, το Κοινοβούλιο θα πρέπει 
να τροποποιήσει εκτενέστατα την πρόταση για να μπορέσει να γίνει δεκτή.  

Θα επιχειρήσω να περιγράψω τα πλέον αμφιλεγόμενα σημεία της πρότασης και να προτείνω 
εναλλακτικές λύσεις για την τροποποίησή τους. 

ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Καταρχάς, όλες οι δραστηριότητες της ΕΕ πρέπει να εξυπηρετούν τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 ΕΚ, συγκεκριμένα το υψηλό επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής 
προστασίας. Επιπλέον, στις αρχές της ΕΚ συγκαταλέγεται και ο ιδιαίτερος ρόλος των 
υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 16 ΕΚ). Η όλη προσέγγιση καθώς και 
οι ειδικές διατάξεις της οδηγίας πρέπει να εξεταστούν σε συνάρτηση με τα στοιχεία αυτά. 
Κατ’ αρχήν, ο στόχος που περιγράφεται στο άρθρο 1 του σχεδίου πρέπει να κάνει αναφορά 
και στους (κοινωνικούς) στόχους που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 ΕΚ.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το σχέδιο βασίζεται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 και στο άρθρο 55 ΕΚ, τα οποία 
αναφέρονται στο συντονισμό των διατάξεων σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση μη 
μισθωτών δραστηριοτήτων. Η πρόταση αποσκοπεί στην άρση των εμποδίων στην εσωτερική 
αγορά υπηρεσιών· ωστόσο, λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα της, οι διατάξεις της θα έχουν 
επιπτώσεις και σε άλλους τομείς πολιτικής για τους οποίους η συνθήκη ΕΚ παρέχει 
συγκεκριμένη νομική βάση για την ανάληψη κοινοτικής δράσης, π.χ. πολιτισμός (άρθρο 151), 
δημόσια υγεία (άρθρο 152), προστασία των καταναλωτών (άρθρο 153), μεταφορές (άρθρο 
70-80 παράγραφος 2).6 Επιπλέον, οι διατάξεις σχετικά με την εγκατάσταση και τις 
δραστηριότητες παροχής προσωρινών υπηρεσιών εμπλέκονται σε τομείς πολιτικής –όπως η 
δημόσια υγεία, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση– για τους οποίους η κοινοτική δράση είναι 
αποκλειστικά συμπληρωματική των εθνικών νομοθετικών αρμοδιοτήτων και για τους 
οποίους ισχύει η αρχή της επικουρικότητας. Επιπροσθέτως, ο μεγαλεπήβολος χαρακτήρας 
του σχεδίου εγείρει το ερώτημα εάν η πρόταση τηρεί την αρχή της αναλογικότητας. 

Το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου είναι ευρύ· καλύπτει τις καθαρά εμπορικές υπηρεσίες καθώς 
και κοινωνικές υπηρεσίες, όπως η υγεία, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και οι υπηρεσίες 
υποστήριξης στο σπίτι. Έτσι όμως, το σχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι 
υπηρεσίες που καλύπτονται έχουν ετερογενή χαρακτηριστικά, εγείροντας έτσι ένα ευρύ 
φάσμα ζητημάτων δημόσιας πολιτικής. 

Για το λόγο αυτό, θα ήταν προτιμότερο να ακολουθηθεί μια τομεακή προσέγγιση. Πάντως, η 
προσέγγιση της Επιτροπής θα μπορούσε να λειτουργήσει εάν εξαιρούνταν και άλλες 
δραστηριότητες ή τομείς και εάν παράλληλα τροποποιούνταν σημαντικά οι διατάξεις σχετικά 
με την εγκατάσταση και την προσωρινή παροχή υπηρεσιών. Η οδηγία θα μπορούσε να 
λειτουργήσει ως πλαίσιο για μια διαδικασία σταδιακής εναρμόνισης σε συνδυασμό με 
αμοιβαία αναγνώριση των προϋποθέσεων που ισχύουν για την πρόσβαση σε δραστηριότητες 



PE 353.364v01-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη 4/6 DT\552591EL.doc

EL

παροχής υπηρεσιών και για την άσκηση τους σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξεταστεί σοβαρά ο πλήρης αποκλεισμός των υπηρεσιών 
γενικού (οικονομικού) ενδιαφέροντος (ΥΓ(Ο)Ε) από το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου. 
Παρότι, η έννοια των ΥΓ(Ο)Ε δεν ορίζεται σαφώς σε κοινοτικό επίπεδο, είναι γενικώς 
παραδεκτό ότι καλύπτει δραστηριότητες όπως οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι επιχειρήσεις 
δικτύων κοινής ωφελείας, οι υπηρεσίες υγείας και οι κοινωνικές υπηρεσίες, όπως η 
ασφάλιση, οι υπηρεσίες απασχόλησης και η πρόσβαση σε εργατικές κατοικίες. Το σχέδιο 
περιλαμβάνει όλες αυτές τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος.7 Η συζήτηση σχετικά με το 
ρόλο της ΕΕ στον καθορισμό των υπηρεσιών αυτών και του τρόπου οργάνωσης και 
χρηματοδότησής τους αποτελεί, ωστόσο, αντικείμενο χωριστής διαδικασίας που ξεκίνησε με 
ένα πράσινο βιβλίο και συνεχίστηκε με ένα λευκό βιβλίο σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας.8 Προκειμένου να μην επηρεάσει τη διαδικασία αυτή και να μην προκαταλάβει την 
οδηγία-πλαίσιο σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, το σχέδιο δεν πρέπει να ισχύσει 
για υπηρεσίες τις οποίες εγγυάται ή χρηματοδοτεί το κράτος στο πλαίσιο των υποχρεώσεών 
του στον κοινωνικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και δικαστικό τομέα, καθώς και στο πλαίσιο 
των υποχρεώσεών του στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της ασφάλισης. 
Αυτό ισχύει κυρίως για τις εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, οπτικοακουστικές υπηρεσίες, την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τις κοινωνικές υπηρεσίες (μεταξύ των οποίων η εξεύρεση 
εργασίας και η επαγγελματική κατάρτιση), τις υπηρεσίες υδροδότησης και αποχέτευσης, τις 
υπηρεσίες ηλεκτροδότησης, τις υπηρεσίες διαχείρισης λυμάτων και τις υπηρεσίες προστασίας 
του περιβάλλοντος. Το γεγονός ότι για πολλές από αυτές τις δραστηριότητες ισχύουν 
παρεκκλίσεις από την ΑΧΚ (άρθρο 17) δεν αρκεί: πρέπει να εξαιρεθούν πλήρως από το πεδίο 
εφαρμογής του σχεδίου. Επιπλέον, ορισμένες από τις δραστηριότητες τον αποκλεισμό των 
οποίων η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει (άρθρο 2 παράγραφος 2) πρέπει να καθοριστούν με 
μεγαλύτερη σαφήνεια.

Τέλος, επηρεάζονται ποικιλοτρόπως ζητήματα που αφορούν την εργατική νομοθεσία. Οι 
συλλογικές συμβάσεις και οι ανανεούμενες συλλογικές συμβάσεις (erga omnes) ιδιαίτερα
μπορούν να υποβληθούν σε εξαντλητικό έλεγχο βάσει των διατάξεων του σχεδίου. Ως εκ 
τούτου, όλα τα θέματα που άπτονται της εργατικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και 
των διατάξεων του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου σε σχέση με την νομοθεσία που διέπει τις 
εργασιακές σχέσεις, πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής και το συντονισμένο 
τομέα. Ένα πρόσθετο επιχείρημα για την εξαίρεση των θεμάτων αυτών από το σχέδιο είναι το 
γεγονός ότι τα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής καλύπτονται από χωριστή νομική βάση στη 
Συνθήκη (άρθρο 137 ΕΚ). Επιπλέον, το σχέδιο δεν πρέπει να θίγει τα δικαιώματα των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανόμενου του δικαιώματος στην απεργία, και την προστασία 
των συστημάτων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Δεδομένου ότι οι περισσότερες διασυνοριακές υπηρεσίες συνήθως παρέχονται μέσω μιας 
σταθερής έδρας στη χώρα υποδοχής, θα περιοριστεί η ικανότητα των κρατών μελών να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στον κοινωνικό τομέα μέσω της θέσπισης 
εθνικών/περιφερειακών απαιτήσεων αδειοδότησης. Το σχέδιο πρέπει να προβλέπει ότι τα 
κράτη μέλη θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής 
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υπηρεσιών και την άσκηση τους σε ένα σύστημα αδειοδότησης και απαιτήσεων λόγω 
«επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος» κατά τρόπο που δεν θα δημιουργεί διακρίσεις 
και θα είναι αναλογικός, εφόσον τα συστήματα αυτά δεν έχουν εναρμονιστεί. 

Οι διατάξεις του σχεδίου σχετικά με την εγκατάσταση περιλαμβάνουν την έννοια του 
«επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος» (βλ. άρθρο 5 παράγραφος 2, άρθρο 9
παράγραφος 1 στοιχείο β και άρθρο 10 παράγραφος 4). Η έννοια αυτή προέρχεται από τη 
νομολογία του ΔΕΚ και δεν καλύπτει μόνο την προστασία των εργαζομένων, των 
καταναλωτών, των ληπτών υπηρεσιών ή του αστικού περιβάλλοντος9, αλλά και μια 
ενδεικτική σειρά λόγων στους τομείς της δημόσιας πολιτικής, της δημόσιας ασφάλειας, της 
κοινωνικής πολιτικής, της δημόσιας υγείας, της πολιτιστικής πολιτικής και της πνευματικής 
ιδιοκτησίας.10

Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις αδειοδότησης, το άρθρο 10 παράγραφος 4 αναφέρει ότι η 
άδεια πρέπει να επιτρέπει στον πάροχο υπηρεσιών πρόσβαση στις δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη 
συνταγματική τάξη των κρατών μελών στα οποία οι περιφερειακές αρχές έχουν το δικαίωμα 
να εκχωρούν άδειες για την πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια. Σε ό,τι αφορά τη 
διάρκεια της άδειας, το άρθρο 11 δεν προβλέπει την απόσυρση άδειας εάν οι επιθεωρήσεις 
δείξουν ότι ο πάροχος υπηρεσιών δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησής της. Σύμφωνα με 
το άρθρο 13 παράγραφος 4, η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί αν δεν υπάρξει απάντηση 
από τις αρχές εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
προβλήματα (έλλειψης) αποδείξεων και ως εκ τούτου να πλήξει τη νομική ασφάλεια. Για το 
λόγο αυτό, τα εν λόγω άρθρα πρέπει να τροποποιηθούν.

Σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις που απαγορεύονται και τις απαιτήσεις που πρέπει να 
αξιολογηθούν (άρθρα 14 και 15), το σχέδιο δεν είναι σαφές σε ό,τι αφορά την επίπτωση των 
συστημάτων αδειοδότησης που είναι απαραίτητα για ειδικές υπηρεσίες που επί του παρόντος 
καλύπτονται από την πρόταση, όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η ασφάλιση και οι 
υπηρεσίες που αφορούν την αγορά εργασίας (π.χ. απαιτήσεις που πρέπει να αξιολογηθούν, 
όπως ποσοτικοί και εδαφικοί περιορισμοί, απαιτήσεις που ορίζουν ένα ελάχιστο αριθμό 
απασχολούμενων, υποχρεωτικές ελάχιστες ή ανώτερες τιμές, και απαιτήσεις που 
απαγορεύονται, όπως η εφαρμογή κατά περίπτωση οικονομικής δοκιμής και η υποχρέωση για 
συμμετοχή σε χρηματοπιστωτική εγγύηση ή για σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης). 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογούν τα εθνικά συστήματα αδειοδότησης (και 
σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις που πρέπει να αξιολογηθούν) σύμφωνα με τη διαδικασία 
αμοιβαίας αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 47. Και στην περίπτωση αυτή, η 
διαδικασία ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητα των κρατών μελών να εκπληρώνουν στις 
υποχρεώσεις τους στον κοινωνικό τομέα. Πρώτον, η διαδικασία αξιολόγησης καλύπτει τόσο 
τις περιπτώσεις διασυνοριακών υπηρεσιών όσο και τις περιπτώσεις εσωτερικών υπηρεσιών. 
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις που πρέπει να αξιολογηθούν, η διαδικασία ισχύει και 
για νέες εθνικές νομοθετικές πράξεις, οι οποίες μπορούν να θεσπιστούν μόνο εάν προκύψουν 
νέες συνθήκες. Το γεγονός αυτό θα δώσει στην Επιτροπή ένα de facto δικαίωμα 
αρνησικυρίας σε νέες εθνικές νομοθετικές πράξεις που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο 
εφαρμογής της διάταξης που αφορά την αξιολόγηση.
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