
PR\565998EL.doc PE 355.744v03-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ
2004/0001(COD)

Μέρος 1 ΚΑΙ Μέρος 2

11.5.2005

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

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγήτρια: Evelyne Gebhardt

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*) : Anne van Lancker, Επιτροπή Απασχόλησης 
και Κοινωνικών Υποθέσεων

(*) Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών - άρθρο 47 του Κανονισμού



PE 355.744v03-00 2/100 PR\565998EL.doc

EL

PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
(COM(2004)0002 – C6-0069/2004 – 2004/0001(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2004)0002)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 47, παράγραφος 2, 55, 71 και 
80, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C6-0069/2004),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, της 
Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, ... (A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε∙

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο∙

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο να 
εγκαθιδρύσει ολοένα στενότερους δεσμούς 
μεταξύ των χωρών και των λαών της 
Ευρώπης και να εξασφαλίσει την
οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Σύμφωνα 
με το άρθρο 14, παράγραφος 2 της 
συνθήκης, η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει 
ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, στον 
οποίο εξασφαλίζονται η ελεύθερη διακίνηση 
αγαθών και υπηρεσιών και η ελευθερία 

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο να 
εγκαθιδρύσει ολοένα στενότερους δεσμούς 
μεταξύ των χωρών και των λαών της 
Ευρώπης και να εξασφαλίσει την 
οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Σύμφωνα 
με το άρθρο 14, παράγραφος 2 της 
συνθήκης, η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει 
ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, στον 
οποίο εξασφαλίζονται η ελεύθερη διακίνηση 
αγαθών και υπηρεσιών και η ελευθερία 

  
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί σε ΕΕ.
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εγκατάστασης. Η εξάλειψη των εμποδίων 
για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
παροχής υπηρεσιών μεταξύ των κρατών 
μελών αποτελεί ουσιαστικό μέσο για την 
ενίσχυση της ενσωμάτωσης μεταξύ των 
λαών της Ευρώπης και την προώθηση της 
ισορροπημένης και βιώσιμης οικονομικής 
και κοινωνικής προόδου.

εγκατάστασης. Προκειμένου να προωθηθεί 
η ανάπτυξη και η απασχόληση και να 
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, η 
εσωτερική αγορά υπηρεσιών πρέπει να 
είναι απολύτως λειτουργική διατηρώντας 
παράλληλα το ευρωπαϊκό κοινωνικό 
μοντέλο. Κατ' αυτό τον τρόπο, η εξάλειψη 
των εμποδίων για την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών μεταξύ 
των κρατών μελών αποτελεί ουσιαστικό 
μέσο για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης 
μεταξύ των λαών της Ευρώπης και την 
προώθηση της ισορροπημένης και βιώσιμης 
οικονομικής και κοινωνικής προόδου.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να υπονομεύει τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας που έχουν 
θεσπισθεί από τα κράτη μέλη και εγκριθεί από τη Συνθήκη στους τομείς της απασχόλησης, της 
προστασίας των καταναλωτών και των εργαζομένων, του περιβάλλοντος, της υγείας κλπ. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2005 ζήτησε ρητώς να καταβληθεί κάθε δυνατή 
προσπάθεια στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας για να εξασφαλισθεί ευρεία συναίνεση 
που θα ανταποκρίνεται σε όλους αυτούς του στόχους.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Ενώ οι υπηρεσίες αποτελούν την 
κινητήρια δύναμη της οικονομικής 
ανάπτυξης και αντιστοιχούν στο 70% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και των 
θέσεων εργασίας στα περισσότερα κράτη 
μέλη, αυτός ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς επιδρά αρνητικά στην 
ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της και 
ιδίως στην ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ 
και εμποδίζει τους καταναλωτές να έχουν 
πρόσβαση σε ευρεία επιλογή υπηρεσιών σε 
ανταγωνιστικές τιμές. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 
τονίσει ότι η εξάλειψη των νομικών 
εμποδίων για την καθιέρωση μιας 
πραγματικής εσωτερικής αγοράς αποτελεί 
προτεραιότητα για την επίτευξη του στόχου 
που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Λισσαβώνας να καταστεί η 

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

Ευρωπαϊκή Ένωση η πιο ανταγωνιστική και 
δυναμική οικονομία που βασίζεται στη 
γνώση παγκοσμίως έως το 2010. Η εξάλειψη 
αυτών των εμποδίων, διατηρώντας 
παράλληλα το ευρωπαϊκό κοινωνικό 
μοντέλο, έχει ζωτική σημασία για την 
οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης, ιδίως 
από την άποψη της απασχόλησης και των 
επενδύσεων.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να υπονομεύει τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας που έχουν 
θεσπισθεί από τα κράτη μέλη και εγκριθεί από τη Συνθήκη στους τομείς της απασχόλησης, της 
προστασίας των καταναλωτών και των εργαζομένων, του περιβάλλοντος, της υγείας κλπ. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2005 ζήτησε ρητώς να καταβληθεί κάθε δυνατή 
προσπάθεια στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας για να εξασφαλισθεί ευρεία συναίνεση 
που θα ανταποκρίνεται σε όλους αυτούς του στόχους.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 5 

(5) Η εξάλειψη των εμποδίων αυτών δεν 
μπορεί να γίνει μόνο με την άμεση 
εφαρμογή των 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 θεσμικά όργανα και, αφετέρου, 
επειδή η ύπαρξη πολλών εμποδίων καθιστά 
αναγκαίο τον προηγούμενο 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.

(5) Η εξάλειψη των εμποδίων αυτών δεν 
μπορεί να γίνει μόνο με την άμεση 
εφαρμογή των 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 θεσμικά όργανα και, αφετέρου, 
επειδή η ύπαρξη πολλών εμποδίων καθιστά 
αναγκαίο τον προηγούμενο 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. Με τον τρόπο αυτό, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της 
ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών, 
τηρώντας παράλληλα το ευρωπαϊκό 
κοινωνικό μοντέλο, θα ήταν σκόπιμο να 
κωδικοποιηθεί, στο πλαίσιο διάταξης του 
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παραγώγου δικαίου, κατάλογος των 
φραγμών που έχουν ήδη εντοπισθεί από το 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ως αντίθετοι προς τη Συνθήκη, η πάγια 
νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με την 
αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης καθώς 
και σχετικά με την ανάγκη 
συμπληρωματικής εναρμόνισης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή καταδεικνύει την προστιθέμενη αξία της παρούσας οδηγίας και προτείνει 
νομικά κίνητρα για τη θέσπιση σταθμισμένου μέσου οι διατάξεις του οποίου δεν εκτείνονται 
πέραν των μέτρων που απαιτούνται για την υλοποίηση του στόχου για την επίτευξη μιας 
πραγματικής εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών. Εξάλλου, η πρόταση της Επιτροπής δεν 
κατόρθωσε να αιτιολογήσει επαρκώς την επιλογή της νέας της προσέγγισης, δηλαδή την αρχή 
της χώρας καταγωγής, η οποία συγκρούεται με την αρχή της ίσης μεταχείρισης που προβλέπει 
το άρθρο 50 της Συνθήκης καθώς και την πάγια νομολογία που ισχύει επί περίοδο άνω των 30 
ετών η οποία ερμηνεύει και εφαρμόζει τις διατάξεις της Συνθήκης σχετικά με την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 5α

(5 α) Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι οι 
οδηγίες που εγκρίνονται δυνάμει του 
άρθρου 47, παράγραφος 2, πρέπει να 
αποβλέπουν στο συντονισμό των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σχετικά με την πρόσβαση και την άσκηση 
μη μισθωτών δραστηριοτήτων. Επίσης, το 
άρθρο 50 της Συνθήκης υπογραμμίζει ότι ο 
πάροχος υπηρεσιών δύναται, για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής, να ασκήσει
προσωρινά τη δραστηριότητά του στο 
κράτος όπου παρέχεται η υπηρεσία με τους 
ίδιους όρους που το κράτος αυτό επιβάλλει 
στους δικούς του υπηκόους.

Αιτιολόγηση

Υπάρχει κατάφωρη αντίθεση μεταξύ της αρχής της χώρας καταγωγής και του άρθρου 50 της 
Συνθήκης που περιλαμβάνεται εκ νέου στο άρθρο III-145 του Συντάγματος. Σύμφωνα με την 
αρχή της χώρας καταγωγής, όπως ακριβώς ορίζεται στην πρόταση της Επιτροπής, επιχείρηση η 
οποία παρέχει υπηρεσία σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ένωσης υπόκειται αποκλειστικά στη 
νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής της και δεν υποχρεούται να τηρεί άλλες, 
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ενδεχομένως περιοριστικότερες, εθνικές νομοθεσίες. Ωστόσο, το άρθρο 50 υπογραμμίζει ότι ο 
πάροχος υπηρεσίας δύναται, για την εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής, να ασκήσει προσωρινά τη 
δραστηριότητά του στο κράτος όπου παρέχεται η υπηρεσία με τους ίδιους όρους που το κράτος 
αυτό επιβάλλει στους υπηκόους του. Συνεπώς, είναι προφανές ότι η αρχή της χώρας καταγωγής 
αντιβαίνει στην αρχή της ίσης μεταχείρισης που θεσπίζουν οι Συνθήκες. Εξάλλου, η αρχή της 
χώρας καταγωγής αντιτίθεται πλήρως στο πνεύμα της ευρωπαϊκής οικοδόμησης που βασίζεται 
στο συντονισμό των διατάξεων των κρατών μελών, όπως υπογραμμίζεται στο άρθρο 47 
παράγραφος 2.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 6

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

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

σημασία για την εξασφάλιση της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προτείνει τα απαιτούμενα νομικά μέσα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς υπηρεσιών, τηρώντας τους στόχους γενικού ενδιαφέροντος και το ευρωπαϊκό κοινωνικό 
μοντέλο.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Η παρούσα οδηγία συνάδει με τις άλλες 
τρέχουσες κοινοτικές πρωτοβουλίες στον 
τομέα των υπηρεσιών, ιδίως εκείνες που 
αφορούν την ανταγωνιστικότητα των 
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, την 
ασφάλεια των υπηρεσιών, καθώς και τις 
εργασίες για την κινητικότητα των ασθενών 
και την ανάπτυξη της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης στην Κοινότητα. Η πρόταση 
συνάδει επίσης με τις πρωτοβουλίες που 
αναπτύσσονται στον τομέα της εσωτερικής 
αγοράς, όπως είναι η πρόταση κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση των 
πωλήσεων στην εσωτερική αγορά και τις 
πρωτοβουλίες για την προστασία των 
καταναλωτών, όπως η πρόταση οδηγίας για 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και η 
πρόταση κανονισμού σχετικά με τη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που 
είναι αρμόδιες για την επιβολή της 
νομοθεσίας για την προστασία των 
καταναλωτών (εφεξής: ″κανονισμός σχετικά 
με τη συνεργασία σε θέματα προστασίας 
καταναλωτών″).

(8) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις άλλες 
τρέχουσες κοινοτικές πρωτοβουλίες στον 
τομέα των υπηρεσιών, ιδίως εκείνες που 
αφορούν την ανταγωνιστικότητα των 
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, την 
ασφάλεια των υπηρεσιών, καθώς και τις 
εργασίες για την κινητικότητα των ασθενών 
και την ανάπτυξη της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης στην Κοινότητα. Η πρόταση δεν 
θίγει επίσης τις πρωτοβουλίες που 
αναπτύσσονται στον τομέα της εσωτερικής 
αγοράς, όπως είναι η πρόταση κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση των 
πωλήσεων στην εσωτερική αγορά και τις 
πρωτοβουλίες για την προστασία των
καταναλωτών, όπως η πρόταση οδηγίας για 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και η 
πρόταση κανονισμού σχετικά με τη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που 
είναι αρμόδιες για την επιβολή της 
νομοθεσίας για την προστασία των 
καταναλωτών (εφεξής: ″κανονισμός σχετικά 
με τη συνεργασία σε θέματα προστασίας 
καταναλωτών″).

Αιτιολόγηση

Συνοχή με την τροπολογία στο άρθρο 2, παράγραφος 2.
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Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

(8 α) Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Οι 
δραστηριότητες αυτές δεν καλύπτονται 
από τον ορισμό που προβλέπει το άρθρο 50 
της Συνθήκης και δεν εμπίπτουν, συνεπώς, 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας. Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν 
επηρεάζει τη δυνατότητα των κρατών 
μελών να προσδιορίζουν, σύμφωνα με την 
κοινοτική νομοθεσία, τι θεωρούν ως 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας, με ποιο τρόπο 
θα πρέπει να οργανώνονται και να 
χρηματοδοτούνται οι υπηρεσίες αυτές 
καθώς και τις ειδικές υποχρεώσεις στις 
οποίες θα πρέπει να υπόκεινται. Επίσης, τα 
κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 1α, της παρούσας οδηγίας δεν 
προδικάζουν έναν ορισμό υπηρεσιών 
κοινής ωφελείας σε μια μελλοντική 
κοινοτική νομοθετική πράξη σχετικά με τις 
υπηρεσίες αυτές.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας δεν καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία σύμφωνα με την έννοια των υπηρεσιών που θεσπίζονται από τη Συνθήκη και τη 
νομολογία του Δικαστηρίου. Επίσης, οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας πρέπει να διέπονται από 
ειδική οδηγία. Τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 α, ενδείκνυνται 
περισσότερο για τον καθορισμό αυτής της κατηγορίας υπηρεσιών, διατηρώντας παράλληλα τη 
δυνατότητα των κρατών μελών να προσδιορίζουν τι θεωρούν υπηρεσίες κοινής ωφελείας.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

(8 β) Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος, που αναφέρονται στα 
άρθρα 16 και 86, παράγραφος 2, της 
Συνθήκης, και αφορούν κυρίως τον τομέα 
της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης, 
τις κοινωνικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση 
και τον πολιτισμό, αποκλείονται από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
προκειμένου να μπορούν να εξετασθούν 
ξεχωριστά. Κατά συνέπεια, η παρούσα 
οδηγία δεν προδικάζει τη μελλοντική 
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θέσπιση οδηγίας-πλαισίου σχετικά με τις 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο που διαδραματίζουν ενθαρρύνοντας την κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος δεν θα πρέπει να καλύπτονται από 
την παρούσα οδηγία αλλά να αποτελούν αντικείμενο ειδικής οδηγίας-πλαισίου.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

(8 γ) Σύμφωνα με το άρθρο 45 της 
Συνθήκης και την πάγια νομολογία, η 
παρέκκλιση από τον θεμελιώδη κανόνα της 
ελευθερίας εγκατάστασης πρέπει να 
περιορίζεται σε δραστηριότητες οι οποίες, 
αυτές καθαυτές, συνιστούν άμεση και 
ειδική συμμετοχή στην άσκηση δημοσίας 
εξουσίας. Συνεπώς, λ.χ., η δραστηριότητα 
επιχειρήσεων φυλάξεως και ασφαλείας και 
οι ειδικές δραστηριότητες κατά την 
άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου, 
όπως είναι η παροχή συμβουλής και η 
νομική συνδρομή, η εκπροσώπηση και 
υπεράσπιση των μερών ενώπιον του 
δικαστηρίου, δεν συνιστούν συνήθως 
άμεση και ειδική συμμετοχή στην άσκηση 
δημόσιας εξουσίας1.
1 Απόφαση της 9.3.2000 C-355/98 Επιτροπή κατά 
Βελγίου· Απόφαση της 21.6.1974 C-2/74 Reyners.

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 8 δ (νέα)

(8 δ) Τα τυχερά παιχνίδια στα οποία ο 
παίκτης στοιχηματίζει νομισματική αξία, 
συμπεριλαμβανομένων των λαχειοφόρων 
αγορών και των στοιχημάτων, πρέπει να 
αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις στα 
διάφορα κράτη μέλη τα οποία προβλέπουν 
ότι τα κέρδη που προέρχονται από λαχεία 
δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται παρά 
μόνο για ορισμένους λόγους και ειδικότερα 
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για λόγους κοινής ωφελείας, ή ότι πρέπει 
να καταβάλλονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του, το Δικαστήριο των ΕΕ έχει αποφανθεί ότι επαφίεται στη 
διακριτική ευχέρεια των κυβερνήσεων των κρατών μελών να καθορίζουν τα περιοριστικά μέτρα 
που επιβάλλονται στην ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών αυτών για λόγους προστασίας της 
κοινωνικής τάξης καθώς και προστασίας των καταναλωτών που θεωρούνται πρωταρχικοί 
στόχοι κοινής ωφελείας.

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 12

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

(12) Οι υπηρεσίες μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών 
μεταφορών, των λιμενικών υπηρεσιών, των 
ταξί και των νοσοκομειακών, αποκλείονται 
από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας, είτε διέπονται είτε όχι από άλλες 
νομοθετικές ρυθμίσεις βάσει του άρθρου 71 
ή του άρθρου 80, παράγραφος 2, της 
συνθήκης. Αντίθετα, οι υπηρεσίες 
μεταφοράς χρημάτων ή μεταφοράς 
αποθανόντων περιλαμβάνονται στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
δεδομένου ότι στους εν λόγω τομείς έχουν 
διαπιστωθεί προβλήματα εσωτερικής 
αγοράς.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας όλες οι δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών ως προς τις οποίες η Συνθήκη προβλέπει ειδικές νομικές βάσεις, και 
συγκεκριμένα για τους τομείς της φορολογίας, των οικονομικών υπηρεσιών και μεταφορών, 
εκτός της μεταφοράς χρημάτων και νεκρών, ενόψει των προβλημάτων εσωτερικής αγοράς που 
έχουν διαπιστωθεί στους δύο αυτούς τομείς.

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Οι δραστηριότητες του τομέα των 
υπηρεσιών έχουν ήδη αποτελέσει 
αντικείμενο σημαντικού μέρους του 
κοινοτικού κεκτημένου, ιδίως όσον αφορά 
τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, 

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

ιδίως όσον αφορά τα νομοθετικά 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα, τις 
ταχυδρομικές υπηρεσίες, τις 
ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, τις υπηρεσίες 
της κοινωνίας της πληροφορίας και τις 
υπηρεσίες όσον αφορά τα ταξίδια και τις 
οργανωμένες εκδρομές κλπ. Η παρούσα 
οδηγία δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση 
κατά την οποία ένας τομέας 
δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών 
καλύπτεται ήδη από ένα ή περισσότερα 
κοινοτικά νομοθετικά μέσα. Εξάλλου, η 
παρούσα οδηγία δεν καλύπτει πιθανές 
παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις που προβλέπουν 
τα εν λόγω κοινοτικά μέσα και δεν θίγει τη 
θέσπιση κοινοτικών μέσων που 
αποβλέπουν στην τροποποίηση ή 
αντικατάσταση του κοινοτικού κεκτημένου 
στους τομείς των ειδικών υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία πρέπει να τηρεί τα κοινοτικά μέσα που διέπουν ειδικούς τομείς καθώς και τα 
μελλοντικά μέσα που αποβλέπουν στην τροποποίηση ή αντικατάστασή τους, προκειμένου να 
τηρείται η αρχή της νομικής ασφάλειqας και των κεκτημένων δικαιωμάτων.

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

(13 α) Η εξαίρεση τομέων δραστηριοτήτων 
υπηρεσιών που καλύπτονται ήδη από 
τομεακές οδηγίες έχει ως στόχο να 
αποφεύγονται καταστάσεις κατά τις οποίες 
ειδικές υπηρεσίες που συνιστούν εξαίρεση 
στο πλαίσιο τομεακών ρυθμίσεων και οι 
οποίες έχουν εσκεμμένα αποκλεισθεί από 
την ευρωπαϊκή νομοθεσία, εμπίπτουν 
αυτόματα στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.
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Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 14

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

(14) Η έννοια της «υπηρεσίας» καλύπτει 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που 
εξελίσσεται διαρκώς, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται: υπηρεσίες προς τις 
επιχειρήσεις, όπως είναι οι υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών σε θέματα διοίκησης 
και διαχείρισης, οι υπηρεσίες πιστοποίησης 
και δοκιμής, συντήρησης και ασφάλειας των 
γραφείων, οι υπηρεσίες διαφήμισης και 
προσλήψεων, περιλαμβανομένων των 
γραφείων προσωρινής απασχόλησης, καθώς 
επίσης και οι υπηρεσίες εμπορικών 
πρακτόρων. Η έννοια της «υπηρεσίας» 
καλύπτει επίσης τις υπηρεσίες που 
παρέχονται συγχρόνως σε επιχειρήσεις και 
σε καταναλωτές, οι υπηρεσίες που 
συνδέονται με ακίνητα, όπως υπηρεσίες 
μεσιτικών γραφείων ή κατασκευαστικών 
εταιρειών, οι διανομές, η οργάνωση 
εκδηλώσεων ή η ενοικίαση αυτοκινήτων, τα 
ταξιδιωτικά γραφεία και οι υπηρεσίες 
ασφάλειας. Η έννοια της υπηρεσίας 
καλύπτει ακόμη τις υπηρεσίες προς τους 
καταναλωτές, όπως είναι οι υπηρεσίες 
αναψυχής, τα αθλητικά κέντρα και τα πάρκα 
αναψυχής. Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί 
να περιλαμβάνουν υπηρεσίες για τις οποίες 
ο πάροχος χρειάζεται να είναι κοντά στον 
αποδέκτη, υπηρεσίες που συνεπάγονται τη 
μετακίνηση του παρόχου ή του αποδέκτη, 
καθώς και υπηρεσίες που μπορούν να 
παρασχεθούν από απόσταση ή μέσω του 
Διαδικτύου. Τα παραρτήματα της ανά 
χείρας οδηγίας περιλαμβάνουν 
ενδεικτικούς καταλόγους των υπηρεσιών 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.
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Αιτιολόγηση

Οι διαγραφές είναι απαραίτητες για να εξασφαλισθεί η συνοχή με το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας. Επίσης, πρέπει να προσδιορισθεί ότι οι κατάλογοι που περιλαμβάνονται στα 
παραρτήματα δεν είναι εξαντλητικοί και ότι στοχεύουν στην καλύτερη διευκρίνιση του πεδίου 
εφαρμογής της.

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 15 

(15) Σύμφωνα με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου επί των άρθρων 49 και 
επόμενα της συνθήκης, η έννοια της 
«υπηρεσίας» περιλαμβάνει κάθε 
οικονομική δραστηριότητα που κανονικά 
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 υπηρεσία 
χαρακτηρίζεται κάθε δραστηριότητα με 
την οποία ο πάροχος της υπηρεσίας 
συμμετέχει στην οικονομική ζωή, 
ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος 
του, των στόχων του και του τομέα της 
οικείας δραστηριότητας.

(15) Σύμφωνα με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου επί των άρθρων 49 και 
επόμενα της συνθήκης, η έννοια της 
«υπηρεσίας» περιλαμβάνει κάθε 
οικονομική δραστηριότητα που κανονικά 
ασκείται έναντι αμοιβής, η οποία συνιστά 
το οικονομικό αντάλλαγμα της εν λόγω 
υπηρεσίας. Ωστόσο, το χαρακτηριστικό 
της αμοιβής δεν περιλαμβάνεται στις 
δραστηριότητες που αναπτύσσει το 
κράτος χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα ή 
όταν η αμοιβή δεν συνιστά το οικονομικό 
αντάλλαγμα της παρεχόμενης υπηρεσίας 
αλλά συνεισφορά στη χρηματοδότηση 
του συστήματος, όπως είναι κύκλοι 
μαθημάτων που παρέχονται στο πλαίσιο 
του εθνικού συστήματος εκπαίδευσης ή η 
διαχείριση συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης που δεν συνιστούν οικονομική 
δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες αυτές 
δεν καλύπτονται από τον ορισμό που 
προβλέπει το άρθρο 50 της Συνθήκης και, 
συνεπώς, δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας1.
1 Απόφαση της 27.9.1988 C- 263/86, Humbel· 
Απόφαση της 7.12.1996 C-109/92 Wirth.

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με τους ορισμούς της "υπηρεσίας" και της "υπηρεσίας εμπορικού 
χαρακτήρα".

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 16

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

διαγράφεται
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παρέχονται από το κράτος χωρίς 
οικονομικά ανταλλάγματα στο πλαίσιο της 
αποστολής του στον κοινωνικό, 
πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και δικαστικό 
τομέα. Αυτές οι δραστηριότητες δεν 
καλύπτονται από τον ορισμό του άρθρου 
50 της συνθήκης και κατά συνέπεια δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω αιτιολογική σκέψη καλύπτεται από την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 15.

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Η παρούσα οδηγία δεν αφορά την 
εφαρμογή των άρθρων 28 έως 30 της 
συνθήκης σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Οι 
περιορισμοί που απαγορεύονται βάσει της 
αρχής της χώρας καταγωγής που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία 
αφορούν απαιτήσεις για την πρόσβαση ή 
την άσκηση δραστηριοτήτων παροχής 
υπηρεσιών και όχι απαιτήσεις σχετικά με 
τα αγαθά.

(17) Η παρούσα οδηγία δεν αφορά την 
εφαρμογή των άρθρων 28 έως 30 της 
συνθήκης σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων.

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με τις τροπολογίες στο άρθρο 16 και επόμενα.

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

(19 α) Ο τόπος εγκατάστασης ενός 
παρόχου συνεπάγεται την πραγματική 
άσκηση μιας οικονομικής δραστηριότητας 
μέσω σταθερής εγκατάστασης και επ' 
αόριστον· η απαίτηση αυτή πληρούται 
επίσης όταν η εταιρία έχει συσταθεί για 
δεδομένη χρονική περίοδο ή εάν μισθώνει 
το κτήριο ή την εγκατάσταση μέσω της 
οποίας ασκεί τη δραστηριότητά της. 
Σύμφωνα με τον ορισμό που απαιτεί την 
πραγματική άσκηση οικονομικής 
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δραστηριότητας στον τόπο εγκατάστασης 
του παρόχου υπηρεσιών, ένα απλό 
γραμματοκιβώτιο δεν συνιστά 
εγκατάσταση. Σε περίπτωση κατά την 
οποία ένας πάροχος είναι εγκατεστημένος 
σε περισσότερους τόπους, πρέπει να 
προσδιορίζεται από ποιο τόπο 
εγκατάστασης παρέχεται η εν λόγω 
υπηρεσία· σε περίπτωση κατά την οποία 
είναι δύσκολο να προσδιορισθεί, μεταξύ 
περισσοτέρων τόπων εγκατάστασης, από 
ποιο τόπο εγκατάστασης παρέχεται η εν 
λόγω υπηρεσία, ο τόπος εγκατάστασης 
θεωρείται εκείνος στον οποίο ο πάροχος 
έχει την καταστατική έδρα των 
δραστηριοτήτων που προορίζονται για τη 
συγκεκριμένη αυτή υπηρεσία.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να συνιστά εγκατάσταση ένα απλό 
γραμματοκιβώτιο, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι για την παροχή μιας υπηρεσίας προβλέπεται 
μόνον ένας τόπος εγκατάστασης σε ένα κράτος μέλος υπό τον όρο ότι παρέχονται 
αποτελεσματικά στο εν λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 20

(20) Η έννοια του «συστήματος 
αδειοδότησης» καλύπτει ιδίως διοικητικές 
διαδικασίες βάσει 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 την έγκριση επίσημου οργάνου ή να 
αποκτήσει επαγγελματική κάρτα. 
Η χορήγηση μιας άδειας μπορεί να 
προκύπτει όχι μόνο από επίσημη αλλά και 
από σιωπηρή απόφαση, για παράδειγμα σε 
περίπτωση μη απάντησης της αρμόδιας 
αρχής ή όταν ο ενδιαφερόμενος πρέπει να 
αναμένει ειδοποίηση παραλαβής της 
δήλωσής του για να αρχίσει τη 
δραστηριότητά του ή για να την ασκεί 
νομίμως.

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Συνοχή με τη τροπολογία στο άρθρο 13 παράγραφος 4.

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 21

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με τις τροπολογίες στα άρθρα 4, σημείο (9), και 16.

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη 24

(24) Στο πλαίσιο της διοικητικής 
απλούστευσης, πρέπει να μην επιβάλλονται 
απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή, όπως είναι 
η απαίτηση για προσκόμιση επικυρωμένης 
μετάφρασης, εκτός εάν τούτο δικαιολογείται 
αντικειμενικά από επιτακτικό λόγο δημοσίου 
συμφέροντος, π.χ. για την προστασία των 
εργαζομένων. Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί 
ότι μια άδεια παρέχει κανονικά πρόσβαση 
στη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή 
στην άσκησή της σε όλη την εθνική 
επικράτεια, εκτός από την περίπτωση που 
απαιτείται χωριστή άδεια για κάθε 
εγκατάσταση, για παράδειγμα για κάθε 
εγκατάσταση μεγάλου εμπορικού κέντρου, 
εφόσον αυτό δικαιολογείται αντικειμενικά 
από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος, 
όπως είναι η προστασία του αστικού 

(24) Στο πλαίσιο της διοικητικής 
απλούστευσης, πρέπει να μην επιβάλλονται 
απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή, όπως είναι 
η απαίτηση για προσκόμιση επικυρωμένης 
μετάφρασης, εκτός εάν τούτο δικαιολογείται 
αντικειμενικά από επιτακτικό λόγο δημοσίου 
συμφέροντος, π.χ. για την προστασία των 
εργαζομένων, την προστασία του 
περιβάλλοντος ή των καταναλωτών. Πρέπει 
επίσης να εξασφαλιστεί ότι μια άδεια παρέχει 
κανονικά πρόσβαση στη δραστηριότητα 
παροχής υπηρεσιών ή στην άσκησή της σε 
όλη την εθνική επικράτεια, εκτός από την 
περίπτωση που απαιτείται χωριστή άδεια για 
κάθε εγκατάσταση, για παράδειγμα για κάθε 
εγκατάσταση μεγάλου εμπορικού κέντρου ή 
περιορισμό της άδειας σε ειδικό τμήμα του 
εθνικού εδάφους, εφόσον αυτό 
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περιβάλλοντος. δικαιολογείται αντικειμενικά από επιτακτικό 
λόγο δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη 25

(25) Πρέπει να προβλεφθεί ένα ενιαίο 
κέντρο εξυπηρέτησης που θα έχει ως 
προορισμό να εξασφαλίζει ότι κάθε πάροχος 
υπηρεσιών θα μπορεί να απευθύνεται σε 
ενιαίο φορέα για όλες τις διαδικασίες και 
διατυπώσεις. Ο αριθμός των ενιαίων 
κέντρων εξυπηρέτησης ανά κράτος μέλος 
μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις 
περιφερειακές ή τοπικές αρμοδιότητες ή 
ανάλογα με τις δραστηριότητες. Η 
δημιουργία των εν λόγω ενιαίων κέντρων 
εξυπηρέτησης δεν επηρεάζει την κατανομή 
των αρμοδιοτήτων μεταξύ των αρμόδιων
αρχών στο πλαίσιο των διαφόρων εθνικών 
συστημάτων. Εάν είναι αρμόδιες 
περισσότερες 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 εξυπηρέτησης 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. Τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης έχουν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και να 
βοηθήσουν τους παρόχους υπηρεσιών είτε 
ως αρχές που είναι άμεσα υπεύθυνες για την 
έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων για 
την πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής 
υπηρεσιών είτε ως ενδιάμεσοι φορείς μεταξύ 
των παρόχων υπηρεσιών και των αμέσως 
αρμόδιων αρχών. Στη σύστασή της 
22ας Απριλίου 1997 σχετικά με τη βελτίωση 
και την απλούστευση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος για την εκκίνηση των 
επιχειρήσεων η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη 
μέλη να δημιουργήσουν σημεία επαφής για 
την απλούστευση των διατυπώσεων.

(25) Πρέπει να προβλεφθεί ένα ενιαίο 
κέντρο εξυπηρέτησης που θα έχει ως 
προορισμό να εξασφαλίζει ότι κάθε πάροχος 
υπηρεσιών θα μπορεί να απευθύνεται σε 
ενιαίο φορέα για όλες τις διαδικασίες και 
διατυπώσεις. Εξάλλου, το ενιαίο κέντρο 
εξυπηρέτησης εκτελεί τις αρμοδιότητες 
αμοιβαίας αναγνώρισης προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η διαφάνεια. Κατά συνέπεια, 
το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης έχει επίσης 
ως προορισμό να αξιολογεί την ισοτιμία 
των επιπέδων προστασίας και να θέτει σε 
εφαρμογή μηχανισμούς προσφυγής που 
επιτρέπουν στον πάροχο υπηρεσιών να 
προσβάλει αποφάσεις που του 
απαγορεύουν να παρέχει υπηρεσίες σε 
εθνική αγορά. Σε περίπτωση απόρριψης 
της αμοιβαίας αναγνώρισης, το ενιαίο 
κέντρο εξυπηρέτησης κοινοποιεί την 
απόφαση αυτή στην Επιτροπή.
Ο αριθμός των ενιαίων κέντρων 
εξυπηρέτησης ανά κράτος μέλος μπορεί να 
ποικίλει ανάλογα με τις περιφερειακές ή 
τοπικές αρμοδιότητες ή ανάλογα με τις 
δραστηριότητες. Η δημιουργία των εν λόγω 
ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης δεν 
επηρεάζει την κατανομή των αρμοδιοτήτων 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών στο πλαίσιο 
των διαφόρων εθνικών συστημάτων. 
Εάν είναι αρμόδιες περισσότερες 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 
εξυπηρέτησης 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. Τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης έχουν 
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να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και να 
βοηθήσουν τους παρόχους υπηρεσιών είτε 
ως αρχές που είναι άμεσα υπεύθυνες για την 
έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων για 
την πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής 
υπηρεσιών είτε ως ενδιάμεσοι φορείς μεταξύ 
των παρόχων υπηρεσιών και των αμέσως 
αρμόδιων αρχών. Στη σύστασή της 
22ας Απριλίου 1997 σχετικά με τη βελτίωση 
και την απλούστευση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος για την εκκίνηση των 
επιχειρήσεων η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη 
μέλη να δημιουργήσουν σημεία επαφής για 
την απλούστευση των διατυπώσεων.

Αιτιολόγηση

Επιδιώκει τη συνοχή με την τροπολογία στο άρθρο 6, παράγραφος 1 β (νέα).

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

(25 α) Στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπεται η 
δυνατότητα καταχώρισης μέσω 
τυποποιημένης αίτησης και ιδίως δια της 
ηλεκτρονικής οδού, στο ενιαίο κέντρο 
εξυπηρέτησης. Η καταχώριση αυτή θα 
πρέπει να επιτρέπει σε διασυνοριακούς 
παρόχους υπηρεσιών να υπόκεινται στα 
ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους 
υπηκόους της χώρας προορισμού και ιδίως 
στους ισχύοντες κανόνες συμπεριφοράς. Η 
χώρα προορισμού θα πρέπει να 
ενημερώνεται δεόντως σχετικά με την 
παροχή των υπηρεσιών προκειμένου να 
εξασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών 
παρέχοντας στους αποδέκτες των 
υπηρεσιών αυτών τη δυνατότητα να 
εγείρουν αγωγή μέσω του ενιαίου κέντρου 
εξυπηρέτησης.

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με την τροπολογία στο άρθρο 6, παράγραφος 1 α (νέα), καθώς και με το 
κοινοτικό κεκτημένο, ιδίως την οδηγία .../.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.
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Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη 27

(27) Η δυνατότητα πρόσβασης σε μια 
δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών δεν 
μπορεί να εξαρτάται από την απόκτηση 
άδειας που χορηγούν οι αρμόδιες αρχές, 
εκτός εάν η ενέργεια αυτή πληροί τα 
κριτήρια της μη εισαγωγής διακρίσεων, της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. 
Αυτό σημαίνει, κυρίως, ότι η αδειοδότηση 
επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις όπου ο 
εκ των υστέρων έλεγχος δεν θα είναι 
αποτελεσματικός επειδή δεν είναι δυνατό 
να διαπιστωθούν εκ των υστέρων οι 
ελλείψεις των συγκεκριμένων υπηρεσιών, 
καθώς και εξαιτίας των κινδύνων που 
μπορούν να προκύψουν λόγω της απουσίας 
προηγούμενου ελέγχου. Οι διατάξεις αυτές 
της οδηγίας δεν μπορούν να δικαιολογήσουν 
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 υπογραφές ή την οδηγία 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 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»). Τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης θα 
επιτρέψουν τον καθορισμό σε κοινοτικό 
επίπεδο των ειδών δραστηριοτήτων για τις 
οποίες πρέπει να καταργηθούν τα 
συστήματα αδειοδότησης.

(27) Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
εξαρτούν από την απόκτηση άδειας τη
δυνατότητα πρόσβασης σε μια 
δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών εφόσον
η ενέργεια αυτή πληροί τα κριτήρια της μη 
εισαγωγής διακρίσεων, της αναγκαιότητας 
και της αναλογικότητας. Οι διατάξεις αυτές 
της οδηγίας δεν μπορούν να δικαιολογήσουν 
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 υπογραφές ή την οδηγία 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 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»). Τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης θα 
επιτρέψουν τον καθορισμό σε κοινοτικό 
επίπεδο των ειδών δραστηριοτήτων για τις 
οποίες πρέπει να καταργηθούν τα 
συστήματα αδειοδότησης.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή είναι περισσότερο συνεπής με την έννοια της αρχής της αμοιβαίας 
αναγνώρισης που καθορίστηκε από την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου.
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Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη 28

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

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

Αιτιολόγηση

Συνοχή με την τροπολογία στο άρθρο 12, παράγραφος 1.

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη 29

(29) Οι επιτακτικοί λόγοι δημόσιου 
συμφέροντος στους οποίους αναφέρονται 
ορισμένες διατάξεις εναρμόνισης της 

διαγράφεται
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παρούσας οδηγίας είναι εκείνοι που 
αναγνωρίζονται από τη νομολογία του 
Δικαστηρίου επί των άρθρων 43 και 49 της 
συνθήκης, ιδίως η προστασία των 
καταναλωτών, των αποδεκτών υπηρεσιών, 
των εργαζομένων ή του αστικού 
περιβάλλοντος.

Αιτιολόγηση

Επιδιώκει τη συνοχή με τις τροπολογίες στα άρθρα 16 και 40, καθώς και με την τροπολογία 
στην αιτιολογική σκέψη 40.

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη 32

(32) Η απαγόρευση των οικονομικών 
δοκιμών ως προηγούμενης προϋπόθεσης για 
τη χορήγηση άδειας αφορά τις ίδιες τις 
οικονομικές δοκιμές και όχι τις άλλες 
απαιτήσεις που δικαιολογούνται 
αντικειμενικά από επιτακτικό λόγο 
δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι η 
προστασία του αστικού περιβάλλοντος. Η 
απαγόρευση αυτή δεν αφορά την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων των αρχών που είναι 
επιφορτισμένες με την εφαρμογή του 
δικαίου περί ανταγωνισμού.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Συνοχή με την τροπολογία στο άρθρο 14, παράγραφος 5.

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη 33

(33) Με στόχο το συντονισμό του 
εκσυγχρονισμού των εθνικών νομοθεσιών σε 
σχέση με τις απαιτήσεις της εσωτερικής 
αγοράς, πρέπει να αξιολογηθούν ορισμένες 
εθνικές απαιτήσεις που δεν συνεπάγονται 
διακρίσεις οι οποίες, λόγω των 
χαρακτηριστικών τους, ενδέχεται να 
περιορίζουν ουσιαστικά ή ακόμα και να 
εμποδίζουν την πρόσβαση σε μια 
δραστηριότητα ή την άσκησή της στο 
πλαίσιο της ελευθερίας εγκατάστασης. Τα 

διαγράφεται
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κράτη μέλη οφείλουν, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου μεταφοράς της οδηγίας, να 
εξασφαλίσουν ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι 
αναγκαίες και αναλογικές και, ανάλογα με 
την περίπτωση, να τις καταργήσουν ή να τις 
τροποποιήσουν. Εξάλλου, οι απαιτήσεις 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμβιβάζονται 
με το κοινοτικό δίκαιο στον τομέα του 
ανταγωνισμού.

Αιτιολόγηση

Συνοχή με την τροπολογία στο άρθρο 9, παράγραφος 2.

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη 34

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με τις τροπολογίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας που 
στοχεύουν στον αποκλεισμό των τυχερών παιχνιδιών καθώς και των οπτικοακουστικών 
υπηρεσιών.
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Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη 37

(37) Για την αποτελεσματική εφαρμογή της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και για να 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα για τους 
αποδέκτες και τους παρόχους υπηρεσιών να 
αποδέχονται και να παρέχουν υπηρεσίες στο 
σύνολο της Κοινότητας, ανεξαρτήτως 
συνόρων, πρέπει να θεσπιστεί η αρχή 
σύμφωνα με την οποία ο πάροχος 
υπηρεσιών υπόκειται, κατ' 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 
εσωτερική αγορά. Διευκολύνοντας με τον 
τρόπο αυτό την ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών μεταξύ κρατών μελών, η αρχή 
αυτή, σε συνδυασμό με τα μέτρα 
εναρμόνισης και αμοιβαίας βοήθειας, δίνει 
επίσης τη δυνατότητα στους αποδέκτες 
υπηρεσιών να έχουν πρόσβαση σε 
μεγαλύτερη επιλογή υπηρεσιών ποιότητας 
που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη. Η εν 
λόγω αρχή συνοδεύεται από ένα μηχανισμό 
αρωγής προς τον αποδέκτη υπηρεσιών, που 
του επιτρέπει, κυρίως, να ενημερώνεται 
σχετικά με τη νομοθεσία των άλλων κρατών 
μελών και από μια εναρμόνιση των κανόνων 
διαφάνειας για τις δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών.

(37) Για την αποτελεσματική εφαρμογή της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και για να 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα για τους 
αποδέκτες και τους παρόχους υπηρεσιών να 
αποδέχονται και να παρέχουν υπηρεσίες στο 
σύνολο της Κοινότητας, ανεξαρτήτως 
συνόρων, πρέπει να κωδικοποιηθεί η αρχή 
της αμοιβαίας αναγνώρισης. Σύμφωνα με 
την αρχή αυτή, η ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών, ως μία από τις θεμελιώδεις 
αρχές της Συνθήκης, δεν πρέπει να 
περιορίζεται παρά μόνον μέσω διατάξεων 
που αιτιολογούνται με γνώμονα το γενικό 
συμφέρον και που επιβάλλονται σε κάθε 
άτομο ή επιχείρηση που ασκεί 
δραστηριότητα στην επικράτεια του 
κράτους μέλους προορισμού, εφόσον το 
συμφέρον αυτό δεν διασφαλίζεται από τις 
διατάξεις στις οποίες υπόκειται ο πάροχος 
στο κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος. Κατά συνέπεια, οι όροι 
που προβλέπει η νομοθεσία του κράτους 
προορισμού δεν μπορούν να επικαλύπτουν 
ισότιμους όρους και ισότιμες αιτιολογήσεις 
και εγγυήσεις που πληρούνται ήδη στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης.
Διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών 
μεταξύ κρατών μελών, η αρχή αυτή, σε 
συνδυασμό με τα μέτρα συμπληρωματικής 
εναρμόνισης, δίνει επίσης τη δυνατότητα 
στους αποδέκτες υπηρεσιών να έχουν 
πρόσβαση σε μεγαλύτερη επιλογή 
υπηρεσιών ποιότητας που προέρχονται από 
άλλα κράτη μέλη. Η εν λόγω αρχή 
συνοδεύεται από ένα μηχανισμό αρωγής 
προς τον αποδέκτη υπηρεσιών, που του 
επιτρέπει, κυρίως, να ενημερώνεται σχετικά 
με τη νομοθεσία των άλλων κρατών μελών 
και από μια εναρμόνιση των κανόνων 
διαφάνειας για τις δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών1.
1 Απόφαση της 9.3.2000 C-355/98 Επιτροπή κατά 
Βελγίου
Απόφαση της 4.12.1986 C-205/84 Επιτροπή κατά 
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Γερμανίας
Απόφαση της 17.12.1981 C-279/80 Webb

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να δοθεί ο ορισμός της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, 
σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου. Η διαφορά μεταξύ της αρχής αυτής και της 
χώρας καταγωγής είναι σαφής. Η αρχή της χώρας καταγωγής, όπως προβλέπεται στην παρούσα 
αιτιολογική σκέψη, καθορίζει ότι ένας πάροχος πρέπει, κατ' αρχήν, να υπόκειται μόνον στη 
νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος. Αντίθετα, η αρχή της αμοιβαίας 
αναγνώρισης βασίζεται στην ιδέα της "ισοτιμίας". Κατά τον τρόπο αυτό, οι όροι που 
προβλέπονται στη νομοθεσία του κράτους προορισμού δεν μπορούν να επικαλύπτουν ισότιμους 
όρους που πληρούνται ήδη στο κράτος καταγωγής.

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη 38

(38) Είναι επίσης απαραίτητο να 
εξασφαλίζεται ότι ο έλεγχος των 
δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών θα 
γίνεται στην πηγή, δηλαδή από τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο πάροχος των υπηρεσιών. 
Οι αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής 
μπορούν αποτελεσματικότερα να 
εξασφαλίζουν τον ουσιαστικό και διαρκή 
έλεγχο του παρόχου υπηρεσιών και να 
φροντίζουν για την προστασία όχι μόνο 
των αποδεκτών των υπηρεσιών στη χώρα 
τους αλλά επίσης στις άλλες χώρες. Η 
κοινοτική αυτή υποχρέωση του κράτους 
μέλους καταγωγής όσον αφορά την 
εποπτεία των δραστηριοτήτων του 
παρόχου υπηρεσιών ανεξαρτήτως του 
τόπου προορισμού των υπηρεσιών, πρέπει 
να θεσπίζεται με σαφήνεια ώστε να 
δημιουργηθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη 
μεταξύ των κρατών μελών κατά τη 
νομοθετική ρύθμιση των δραστηριοτήτων 
παροχής υπηρεσιών. Ο καθορισμός της 
δικαιοδοσίας των δικαστηρίων δεν 
ρυθμίζεται από την παρούσα οδηγία αλλά 
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του 
Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, 
για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση 
και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές 
και εμπορικές υποθέσεις1 ή από άλλα 

(38) Είναι επίσης απαραίτητο να 
εξασφαλίζεται ότι ο έλεγχος των 
δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών θα 
γίνεται από την χώρα προορισμού, δηλαδή 
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία. Η 
εποπτική αρχή του κράτους προορισμού 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εποπτεία 
και τους ελέγχους που έχουν ήδη 
διενεργηθεί στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης. Η διοικητική συνεργασία 
που προβλέπει η παρούσα οδηγία, καθώς 
και η δημιουργία ενός ενιαίου κέντρου 
εξυπηρέτησης, διευκολύνει την εποπτεία 
και τον έλεγχο.
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κοινοτικά νομοθετικά κείμενα όπως είναι η 
οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών2.
1 ΕΕ L 12, 16.1.2001, σ. 1. Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη 
προσχώρησης του 2003.
2 ΕΕ L 18, 21.1.97, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με τις τροπολογίες που στοχεύουν στην αντικατάσταση της αρχής της 
χώρας καταγωγής με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη 39

(39) Συμπληρωματικά προς την αρχή της 
εφαρμογής της νομοθεσίας και του ελέγχου 
της χώρας καταγωγής, πρέπει να θεσπιστεί 
η αρχή σύμφωνα με την οποία τα κράτη 
μέλη δεν μπορούν να θέτουν περιορισμούς 
στην παροχή υπηρεσιών που προέρχονται 
από άλλα κράτη μέλη.

(39) Πρέπει να θεσπιστεί η αρχή σύμφωνα 
με την οποία τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
θέτουν περιορισμούς στην παροχή 
υπηρεσιών που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη παρά μόνο μέσω διατάξεων 
που αιτιολογούνται για επιτακτικούς 
λόγους που σχετίζονται με το γενικό 
συμφέρον και ισχύουν για κάθε άτομο ή 
επιχείρηση που ασκεί δραστηριότητα στην 
επικράτεια του κράτους μέλους 
προορισμού εφόσον το συμφέρον αυτό δεν 
διασφαλίζεται μέσω των διατάξεων στις 
οποίες υπόκειται ο πάροχος στο κράτος 
μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος. 
Ειδικότερα, οι εν λόγω απαιτήσεις πρέπει 
να είναι αντικειμενικώς αναγκαίες και δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν το επίπεδο που 
απαιτείται για την επίτευξη των στόχων 
αυτών1. 
1 Απόφαση της 3.10.2000 C-58/98 Corsten

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με τη νομολογία του Δικαστηρίου και με την αντικατάσταση της αρχής 
της χώρας καταγωγής με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.
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Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη 40

(40) Πρέπει να προβλεφθεί ότι η εφαρμογή 
του νόμου της χώρας καταγωγής δεν 
μπορεί να αποκλεισθεί παρά μόνο στους 
τομείς που καλύπτονται από γενικές ή 
μεταβατικές παρεκκλίσεις, οι οποίες 
προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. Οι 
παρεκκλίσεις αυτές είναι 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 μέτρα κατά συγκεκριμένου 
παρόχου σε μεμονωμένες περιπτώσεις και 
με βάση ορισμένες ουσιαστικές και 
διαδικαστικές προϋποθέσεις. Για να 
υπάρχει η απαραίτητη ασφάλεια δικαίου 
ώστε να ενθαρρύνονται οι ΜΜΕ να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλα 
κράτη μέλη, οι παρεκκλίσεις αυτές πρέπει 
να είναι περιορισμένες στις απολύτως 
απαραίτητες. Συγκεκριμένα, οι 
παρεκκλίσεις αυτές δεν μπορούν να 
εφαρμόζονται παρά μόνο αν συντρέχουν 
λόγοι που συνδέονται με την ασφάλεια των 
υπηρεσιών, την άσκηση ενός επαγγέλματος 
του τομέα της υγείας ή την προστασία της 
δημόσιας τάξης, ιδίως των πτυχών που 
συνδέονται με την προστασία των 
ανηλίκων και στο βαθμό που οι εθνικές 
διατάξεις στους τομείς αυτούς δεν έχουν 
εναρμονιστεί. Επιπλέον, κάθε περιορισμός 
στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών 
θα μπορεί να συνάδει με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα τα οποία, σύμφωνα με πάγια 
νομολογία του Δικαστηρίου, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος των γενικών αρχών 
δικαίου που διέπουν την κοινοτική έννομη 
τάξη.

(40) Πρέπει να επισημανθεί ότι μπορεί να 
γίνει επίκληση μόνον των εξαιρέσεων της 
δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας 
και της δημόσιας υγείας, που προβλέπονται 
στο άρθρο 46 της Συνθήκης, για την 
αιτιολόγηση εθνικών διατάξεων που δεν 
εφαρμόζονται αδιακρίτως σε παρόχους 
υπηρεσιών όσον αφορά την καταγωγή 
τους. Εξάλλου, η νομολογία του 
Δικαστηρίου έχει αναγνωρίσει, σε 
περίπτωση μη διακριτικών περιορισμών, 
επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, 
μεταξύ των οποίων αναφέρονται κανόνες 
επαγγελματικού χαρακτήρα για την 
προστασία των αποδεκτών της υπηρεσίας, 
η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, 
η προστασία των εργαζομένων, των 
καταναλωτών, η διατήρηση της εθνικής 
ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς, 
η αξιοποίηση του αρχαιολογικού, ιστορικού 
και καλλιτεχνικού πλούτου και η καλύτερη 
δυνατή διάδοση των γνώσεων σχετικά με 
την καλλιτεχνική και πολιτιστική 
κληρονομιά μιας χώρας.



PE 355.744v03-00 30/100 PR\565998EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με τις τροπολογίες στα άρθρα 16, 17, 18 και 19 και η αντικατάσταση της 
αρχής της χώρας καταγωγής με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη 41

(41) Σε περίπτωση μετακίνησης του 
παρόχου σε κράτος μέλος διαφορετικό από 
το κράτος μέλος καταγωγής, πρέπει να 
προβλέπεται αμοιβαία βοήθεια μεταξύ των 
δύο αυτών κρατών, βάσει της οποίας το 
πρώτο κράτος θα έχει τη δυνατότητα να 
προβαίνει σε ελέγχους, επιθεωρήσεις και 
έρευνες μετά από αίτηση του κράτους 
μέλους καταγωγής ή να προβαίνει, με δική 
του πρωτοβουλία, σε τέτοιους ελέγχους, 
εάν πρόκειται αποκλειστικά για εκτιμήσεις 
πραγματικών περιστατικών. Επίσης, σε 
περίπτωση απόσπασης εργαζομένων, 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/ΕΚ.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με την τροπολογία στο άρθρο 36 και με την αντικατάσταση της αρχής της 
χώρας καταγωγής με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Τροπολογία 35
Αιτιολογική σκέψη 42

(42) Πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση από 
την αρχή της χώρας καταγωγής για τις 
υπηρεσίες που τελούν υπό καθεστώς 
πλήρους απαγόρευσης στο κράτος μέλος 
στο οποίο μετακινείται ο πάροχος, εφόσον 
το εν λόγω καθεστώς δικαιολογείται 
αντικειμενικά από λόγους δημόσιας τάξης, 
δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. 
Η παρέκκλιση αυτή περιορίζεται στις 

διαγράφεται
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πλήρεις απαγορεύσεις και δεν καλύπτει τα 
εθνικά καθεστώτα τα οποία, χωρίς να 
απαγορεύουν πλήρως μια δραστηριότητα, 
αναθέτουν την άσκησή της σε έναν ή 
περισσότερους συγκεκριμένους φορείς ή τα 
οποία απαγορεύουν την άσκηση μιας 
δραστηριότητας χωρίς προηγούμενη άδεια. 
Στην πραγματικότητα, όταν ένα κράτος 
μέλος επιτρέπει μια δραστηριότητα μόνο 
σε ορισμένους φορείς, η δραστηριότητα 
αυτή δεν υπόκειται σε πλήρη απαγόρευση 
και επομένως δεν θεωρείται ότι είναι 
αντίθετη με τη δημόσια τάξη, τη δημόσια 
ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία. Επομένως, 
δεν δικαιολογείται η εξαίρεση μιας τέτοιας 
δραστηριότητας από το γενικό καθεστώς 
της οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με τις τροπολογίες στα άρθρο 16 και 17 και με την αντικατάσταση της 
αρχής της χώρας καταγωγής με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη 43

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με τις τροπολογίες στα άρθρο 16 και 17 και με την αντικατάσταση της 
αρχής της χώρας καταγωγής με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.
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Τροπολογία 37
Αιτιολογική σκέψη 44

(44) Η εξαίρεση από την αρχή της χώρας 
καταγωγής της ταξινόμησης οχημάτων 
που έχουν 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 
χρησιμοποιούνται στο έδαφός του, με 
αναλογικούς όρους. Η εξαίρεση αυτή δεν 
καλύπτει την ευκαιριακή ή προσωρινή 
μίσθωση.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με τις τροπολογίες στα άρθρο 16 και 17 και με την αντικατάσταση της 
αρχής της χώρας καταγωγής με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Τροπολογία 38
Αιτιολογική σκέψη 45

(45) Σε κοινοτικό επίπεδο έχουν ήδη 
εκδοθεί ορισμένες οδηγίες σχετικά με τις 
συμβάσεις που συνάπτουν οι καταναλωτές. 
Οι οδηγίες όμως αυτές ακολουθούν την 
προσέγγιση της ελάχιστης εναρμόνισης. Με 
στόχο να μειωθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο οι διαφορές των κανόνων 
προστασίας των καταναλωτών σε όλη την 
Ένωση, οι οποίες προκαλούν τον 
κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς 
εις βάρος των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων, η Επιτροπή δήλωσε στην 
ανακοίνωσή της σχετικά με τη στρατηγική 
για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών 
2002-20061 ότι μια από τις βασικές 
προτεραιότητές της θα είναι να προτείνει 
την πλήρη εναρμόνιση. Επιπλέον, στο 
σχέδιο δράσης με τίτλο «Ένα 
συνεκτικότερο ευρωπαϊκό δίκαιο των 
συμβάσεων»2 η Επιτροπή τόνισε την 
αναγκαιότητα μεγαλύτερης σύγκλισης του 

διαγράφεται
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ευρωπαϊκού καταναλωτικού δικαίου, 
γεγονός που συνεπάγεται ειδικότερα την 
αναθεώρηση του ισχύοντος δικαίου περί 
συμβάσεων που αφορά τους καταναλωτές, 
ώστε να αρθούν οι υπάρχουσες αντιφάσεις, 
να καλυφθούν τα κενά και να απλουστευθεί 
η νομοθεσία.
1 ΕΕ L 137, 8.6.2002, σ. 2.
2 ΕΕ L 63, 15.3.2003, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με τις τροπολογίες στα άρθρο 16 και 17 και με την αντικατάσταση της 
αρχής της χώρας καταγωγής με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Τροπολογία 39
Αιτιολογική σκέψη 46

(46) Η αρχή της χώρας καταγωγής 
ενδείκνυται να εφαρμοστεί στους τομείς 
των συμβάσεων που συνάπτουν οι 
καταναλωτές και έχουν ως αντικείμενο την 
παροχή υπηρεσιών μόνο στο βαθμό που οι 
κοινοτικές οδηγίες προβλέπουν πλήρη 
εναρμόνιση, επειδή στις περιπτώσεις αυτές 
τα επίπεδα προστασίας των καταναλωτών 
είναι αντίστοιχα. Η παρέκκλιση από την 
αρχή της χώρας καταγωγής σχετικά με την 
εξωσυμβατική ευθύνη του παρόχου σε 
περίπτωση ατυχήματος που συμβαίνει στο 
πλαίσιο της δραστηριότητάς του σε άτομο 
στο κράτος μέλος στο οποίο μετακινείται ο 
πάροχος καλύπτει τις σωματικές βλάβες ή 
τις περιουσιακές ζημίες που υφίσταται ένα 
άτομο σε περίπτωση ατυχήματος.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με τις τροπολογίες στα άρθρο 16 και 17 και με την αντικατάσταση της 
αρχής της χώρας καταγωγής με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Τροπολογία 40
Αιτιολογική σκέψη 47

(47) Θα πρέπει να παρέχεται στα κράτη 
μέλη η δυνατότητα να λαμβάνουν κατ’ 
εξαίρεση μέτρα που αποκλίνουν από την

διαγράφεται



PE 355.744v03-00 34/100 PR\565998EL.doc

EL

αρχή της χώρας καταγωγής σε σχέση με 
πάροχο που είναι εγκαταστημένος σε άλλο 
κράτος μέλος σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
και για ορισμένους λόγους, όπως είναι η 
ασφάλεια των υπηρεσιών. Η δυνατότητα 
αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όπου 
υφίσταται κοινοτική εναρμόνιση. Εξάλλου, 
η δυνατότητα αυτή δεν επιτρέπει τη λήψη 
περιοριστικών μέτρων στους τομείς όπου 
άλλες οδηγίες απαγορεύουν κάθε 
παρέκκλιση από την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών, όπως η οδηγία 1999/93/EΚ 
ή η οδηγία 98/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 
Νοεμβρίου 1998 για τη νομική προστασία 
των υπηρεσιών που βασίζονται ή 
συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό 
όρους1, ούτε επιτρέπει την επέκταση ή τον 
περιορισμό των δυνατοτήτων παρέκκλισης 
που προβλέπονται σε άλλες οδηγίες, όπως 
στην οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 3ης Οκτωβρίου 1989 για το συντονισμό 
ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών 
δραστηριοτήτων2 ή στην οδηγία 
2000/31/EΚ.
1 ΕΕ L 320, 28.11.1998, σ. 54.
2 ΕΕ L 298, 17.10.1989, σ. 23. Οδηγία που 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/36/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 202, 30.7.1997, σ. 60).

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με τις τροπολογίες στα άρθρο 16 και 19 και με την αντικατάσταση της 
αρχής της χώρας καταγωγής με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Τροπολογία 41
Αιτιολογική σκέψη 51

(51) Σύμφωνα με τις αρχές που καθιέρωσε 
η νομολογία του Δικαστηρίου στον τομέα 
της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
υπηρεσιών και χωρίς να θέτει σε κίνδυνο 
την οικονομική ισορροπία των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των 
κρατών μελών, πρέπει να παρασχεθεί 

διαγράφεται
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μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου όσον αφορά 
την επιστροφή των εξόδων της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έναντι 
των ασθενών, οι οποίοι, ως αποδέκτες 
υπηρεσιών, επωφελούνται από την 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, 
καθώς και για τους επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας και τους υπευθύνους της 
κοινωνικής ασφάλισης.

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με τις τροπολογίες που στοχεύουν στον αποκλεισμό των υπηρεσιών του 
τομέα της υγείας από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Μία οριζόντια οδηγία-πλαίσιο 
αυτού του είδους δεν αποτελεί κατάλληλο μέσον για τη ρύθμιση των υπηρεσιών υγείας. Είναι 
επομένως προτιμότερο να θεσπισθεί ειδική νομοθεσία για τις υπηρεσίες αυτές καθώς και για τη 
βελτίωση της κινητικότητας των ασθενών.

Τροπολογία 42
Αιτιολογική σκέψη 53

(53) Το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1408/71 που αφορά την άδεια για την 
κάλυψη δαπανών ιατρικής περίθαλψης που 
χορηγήθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
συμβάλλει, όπως τονίζεται και στη 
νομολογία του Δικαστηρίου, στην 
προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
ασθενών και της παροχής διασυνοριακών 
ιατρικών υπηρεσιών. Η διάταξη αυτή 
αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει στους 
ασφαλισμένους που έχουν λάβει άδεια την 
πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη άλλων 
κρατών μελών, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις 
κάλυψης που ισχύουν για τους 
ασφαλισμένους που υπάγονται στη 
νομοθεσία των εν λόγω κρατών. Παρέχει 
επίσης στους ασφαλισμένους δικαιώματα 
που δεν θα είχαν αλλιώς και λειτουργεί ως 
μέσο άσκησης της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των υπηρεσιών. Η εν λόγω διάταξη όμως 
δεν έχει ως στόχο να ρυθμίσει και συνεπώς 
δεν εμποδίζει καθόλου, την επιστροφή, 
σύμφωνα με τους πίνακες αμοιβών που 
ισχύουν στο κράτος μέλος της ασφάλισης, 
των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για 
την παροχή περίθαλψης σε άλλο κράτος 

διαγράφεται
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μέλος, ακόμα και σε περίπτωση απουσίας 
προηγούμενης άδειας.

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με τις τροπολογίες που στοχεύουν στον αποκλεισμό των υπηρεσιών 
υγείας από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Μια οριζόντια οδηγία-πλαίσιο αυτού του 
είδους δεν είναι το κατάλληλο μέσον για τη ρύθμιση των υπηρεσιών υγείας. Είναι επομένως 
προτιμότερο να θεσπισθεί ειδική νομοθεσία για τις υπηρεσίες υγείας και τη βελτίωση της 
κινητικότητας των ασθενών.

Τροπολογία 43
Αιτιολογική σκέψη 54

(54) Λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης 
της νομολογίας του Δικαστηρίου στον 
τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
υπηρεσιών, πρέπει να καταργηθεί η 
απαίτηση προηγούμενης άδειας για την 
χρηματοοικονομική κάλυψη από το 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ενός 
κράτους μέλους μη νοσοκομειακής 
περίθαλψης η οποία έχει παρασχεθεί σε 
άλλο κράτος μέλος και τα κράτη μέλη 
πρέπει να προσαρμόσουν ως προς αυτό τη 
νομοθεσία τους. Στο βαθμό που η κάλυψη 
της εν λόγω περίθαλψης γίνεται εντός των 
ορίων της κάλυψης που εγγυάται στα μέλη 
του το σύστημα ασφάλισης ασθενείας του 
κράτους μέλους της ασφάλισης, η 
κατάργηση αυτή δεν διαταράσσει σοβαρά 
τη χρηματοοικονομική ισορροπία των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. 
Σύμφωνα με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου, οι όροι βάσει των οποίων 
παρέχεται στα κράτη μέλη η μη 
νοσοκομειακή περίθαλψη παραμένουν σε 
ισχύ στην περίπτωση περίθαλψης που 
παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο της ασφάλισης, στο βαθμό που 
οι όροι αυτοί συμβιβάζονται με το 
κοινοτικό δίκαιο. Σύμφωνα επίσης με τη 
νομολογία του Δικαστηρίου, τα συστήματα 
χορήγησης άδειας για την κάλυψη 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος πρέπει 
να τηρούν τις διατάξεις σχετικά με τις 
προϋποθέσεις χορήγησης αδειών και 
σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης 

διαγράφεται
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που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με τις τροπολογίες που στοχεύουν στον αποκλεισμό των υπηρεσιών 
υγείας από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Μια οριζόντια οδηγία-πλαίσιο αυτού του 
είδους δεν είναι το κατάλληλο μέσον για τη ρύθμιση των υπηρεσιών υγείας. Είναι επομένως 
προτιμότερο να θεσπισθεί ειδική νομοθεσία για τις υπηρεσίες υγείας και τη βελτίωση της 
κινητικότητας των ασθενών.

Τροπολογία 44
Αιτιολογική σκέψη 55

(55) Σύμφωνα με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου στον τομέα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των υπηρεσιών, ένα σύστημα 
προηγούμενης χορήγησης άδειας για τη 
χρηματοοικονομική κάλυψη της νοσηλείας 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος 
φαίνεται αιτιολογημένο λόγω της ανάγκης 
σχεδιασμού του αριθμού των 
νοσοκομειακών υποδομών, της 
γεωγραφικής τους κατανομής, της 
διευθέτησής τους και του εξοπλισμού τους 
ή ακόμη της φύσης των ιατρικών 
υπηρεσιών που είναι σε θέση να 
προσφέρουν. Ένας τέτοιος σχεδιασμός 
επιδιώκει το στόχο της εξασφάλισης στο 
έδαφος κάθε κράτους μέλους επαρκούς και 
διαρκούς δυνατότητας πρόσβασης σε ένα 
ισόρροπο φάσμα ποιοτικής νοσοκομειακής 
περίθαλψης και εντάσσεται στη βούληση 
να ελεγχθεί το κόστος και να αποφευχθεί, 
στο μέτρο του δυνατού, κάθε σπατάλη 
χρηματοοικονομικών, τεχνικών και 
ανθρώπινων πόρων. Σύμφωνα με τη 
νομολογία του Δικαστηρίου, η έννοια της 
νοσοκομειακής περίθαλψης πρέπει να 
οριστεί αντικειμενικά, το δε σύστημα 
προηγούμενης χορήγησης άδειας πρέπει να 
είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο 
στόχο δημοσίου συμφέροντος.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με τις τροπολογίες που στοχεύουν στον αποκλεισμό των υπηρεσιών 
υγείας από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Μια οριζόντια οδηγία-πλαίσιο αυτού του 
είδους δεν είναι το κατάλληλο μέσον για τη ρύθμιση των υπηρεσιών υγείας. Είναι επομένως 
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προτιμότερο να θεσπισθεί ειδική νομοθεσία για τις υπηρεσίες υγείας και τη βελτίωση της 
κινητικότητας των ασθενών.

Τροπολογία 45
Αιτιολογική σκέψη 56

(56) Το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1408/71 προβλέπει τις συνθήκες υπό 
τις οποίες 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 
χορήγηση της άδειας όταν η περίθαλψη 
αυτή, παρεχόμενη στο έδαφός τους, 
καλύπτεται από το δικό τους σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης, μπορεί δε να 
εξασφαλιστεί σε εύθετο χρόνο στο έδαφός 
τους ταυτόσημη θεραπεία ή εξίσου 
αποτελεσματική θεραπεία, σύμφωνα με 
τους όρους που προβλέπονται από το 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισής τους. 
Σύμφωνα με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου, ο όρος σχετικά με την 
αποδεκτή προθεσμία πρέπει να εκτιμάται 
βάσει του συνόλου των συνθηκών που 
χαρακτηρίζουν κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση, αφού ληφθούν δεόντως υπόψη 
όχι μόνο η ιατρική κατάσταση του 
ασθενούς τη στιγμή υποβολής της αίτησης 
για τη χορήγηση της άδειας, αλλά και το 
ιστορικό του και η ενδεχόμενη εξέλιξη της 
ασθένειας.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με τις τροπολογίες που στοχεύουν στον αποκλεισμό των υπηρεσιών 
υγείας από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Μια οριζόντια οδηγία-πλαίσιο αυτού του 
είδους δεν είναι το κατάλληλο μέσον για τη ρύθμιση των υπηρεσιών υγείας. Είναι επομένως 
προτιμότερο να θεσπισθεί ειδική νομοθεσία για τις υπηρεσίες υγείας και τη βελτίωση της 
κινητικότητας των ασθενών.

Τροπολογία 46
Αιτιολογική σκέψη 57

(57) Η χρηματοοικονομική κάλυψη, από τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των 
κρατών μελών, ιατροφαρμακευτικής 

διαγράφεται
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περίθαλψης η οποία παρέχεται σε άλλο 
κράτος μέλος δεν πρέπει να είναι κατώτερη 
από εκείνη που προβλέπεται από το δικό 
τους σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη η οποία 
παρέχεται στο έδαφός τους. Σύμφωνα με 
τη νομολογία του Δικαστηρίου στον τομέα 
της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
υπηρεσιών, εάν δεν υπάρχει άδεια, η 
επιστροφή εξόδων για ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, εκτός της νοσηλείας, σύμφωνα 
με τον πίνακα τιμών που εφαρμόζει το 
κράτος μέλος ασφάλισης δεν αναμένεται 
να έχει σημαντική επίπτωση στη 
χρηματοδότηση του δικού του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης. Στην περίπτωση 
που έχει 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 περίθαλψη 
στο κράτος μέλος που είναι ασφαλισμένος, 
το κράτος αυτό πρέπει να συμπληρώσει 
την κάλυψη μέχρι το ύψος του πίνακα των 
τιμών που θα είχε εφαρμόσει στην 
περίπτωση αυτή.

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με τις τροπολογίες που στοχεύουν στον αποκλεισμό των υπηρεσιών 
υγείας από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Μια οριζόντια οδηγία-πλαίσιο αυτού του 
είδους δεν είναι το κατάλληλο μέσον για τη ρύθμιση των υπηρεσιών υγείας. Είναι επομένως 
προτιμότερο να θεσπισθεί ειδική νομοθεσία για τις υπηρεσίες υγείας και τη βελτίωση της 
κινητικότητας των ασθενών.

Τροπολογία 47
Αιτιολογική σκέψη 58

(58) Σε ό,τι αφορά την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο της παροχής 
υπηρεσιών σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από το κράτος μέλος καταγωγής, η 
παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην 
αποσαφήνιση της κατανομής των ρόλων 

διαγράφεται
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και των καθηκόντων μεταξύ κράτους 
μέλους καταγωγής και κράτους μέλους 
απόσπασης, ώστε να διευκολύνεται η 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Η παρούσα 
οδηγία δεν έχει ως στόχο να ασχοληθεί με 
ζητήματα εργατικού δικαίου καθαυτά. Η 
προαναφερόμενη κατανομή καθηκόντων 
και ο καθορισμός των μορφών που θα 
λάβει η συνεργασία μεταξύ του κράτους 
μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους 
απόσπασης διευκολύνει την άσκηση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών, 
ιδίως, καταργώντας κάποιες υπερβολικές 
διοικητικές διαδικασίες και βελτιώνοντας 
ταυτόχρονα τον έλεγχο της τήρησης των 
όρων απασχόλησης και εργασίας σύμφωνα 
με την οδηγία 96/71/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας του δικαίου, οι τυχόν διευκρινίσεις στον τομέα της απόσπασης των 
εργαζομένων θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο της ισχύουσας οδηγίας 96/71/EC. Κατά 
συνέπεια, η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να προδικάζει τις τομεακές οδηγίες που διέπουν τις 
δραστηριότητες των υπηρεσιών.

Τροπολογία 48
Αιτιολογική σκέψη 59

(59) Για να αποφεύγονται οι διοικητικές 
διατυπώσεις που είτε εισάγουν διακρίσεις 
είτε είναι δυσανάλογες και ιδιαίτερα 
αποθαρρυντικές για τις ΜΜΕ, πρέπει να 
απαγορευθεί στο κράτος μέλος απόσπασης 
να υποβάλλει την απόσπαση στην τήρηση 
απαιτήσεων, όπως είναι η υποχρέωση 
υποβολής αίτησης άδειας προς τις 
αρμόδιες αρχές. Πρέπει επίσης να 
απαγορευθεί η υποχρέωση υποβολής 
δήλωσης προς τις αρχές του κράτους 
μέλους της απόσπασης. Ωστόσο, η 
υποχρέωση αυτή μπορεί να διατηρηθεί έως 
τις 31 Δεκεμβρίου του 2008 όσον αφορά τις 
δραστηριότητες στον τομέα των 
κατασκευών που αναφέρονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ. Στο 
πλαίσιο αυτό, η βελτίωση της διοικητικής 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για 

διαγράφεται
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τη διευκόλυνση των ελέγχων αποτελεί το 
αντικείμενο των εργασιών ομάδας εθνικών 
εμπειρογνωμόνων σχετικά με την 
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 της 
απόσπασης, βάσει της αρχής της 
ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών που 
θεσπίζει η οδηγία, δεν πρέπει να μπορεί να 
λάβει περιοριστικά μέτρα κατά παρόχου 
που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος.

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας του δικαίου, οι τυχόν διευκρινίσεις στον τομέα της απόσπασης των 
εργαζομένων θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο της ισχύουσας οδηγίας 96/71/EC. Κατά 
συνέπεια, η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να προδικάζει τις τομεακές οδηγίες που διέπουν τις 
δραστηριότητες των υπηρεσιών.

Τροπολογία 49
Αιτιολογική σκέψη 60

(60) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών περικλείει το δικαίωμα για έναν 
πάροχο υπηρεσιών 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 κράτος μέλος 
καταγωγής και έχουν κανονική 
απασχόληση. Πρέπει να προβλεφθεί ότι το 
κράτος μέλος καταγωγής θα έχει την 
υποχρέωση να μεριμνά ώστε ο 
αποσπασμένος εργαζόμενος που είναι 
υπήκοος τρίτης χώρας πληροί τους όρους 
κατοικίας και κανονικής απασχόλησης που 
επιτάσσει η νομοθεσία του, 
συμπεριλαμβανομένου του τομέα της 
κοινωνικής ασφάλισης. Πρέπει να 
προβλεφθεί ότι το κράτος μέλος 
απόσπασης δεν μπορεί να υποβάλλει τον 
εργαζόμενο ή τον πάροχο υπηρεσιών σε 
προληπτικούς ελέγχους, ιδίως σε ό,τι 
αφορά την άδεια εισόδου ή παραμονής, 
εκτός από περιπτώσεις, ή την άδεια 

διαγράφεται
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εργασίας, ούτε μπορεί να προβλέπει 
υποχρεώσεις όπως την υποχρέωση 
σύναψης σύμβασης εργασίας αορίστου 
χρόνου ή την υποχρέωση προηγούμενης 
απασχόλησης στο κράτος μέλος 
καταγωγής του παρόχου.

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας του δικαίου, οι τυχόν διευκρινίσεις στον τομέα της απόσπασης των 
εργαζομένων θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο της ισχύουσας οδηγίας 96/71/EC. Κατά 
συνέπεια, η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να προδικάζει τις τομεακές οδηγίες που διέπουν τις 
δραστηριότητες των υπηρεσιών.

Τροπολογία 50
Αιτιολογική σκέψη 61

(61) Μετά την έκδοση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 859/2003 του Συμβουλίου της 
14ης Μαΐου 2003 για την επέκταση των 
διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1408/71 και του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 574/72 στους υπηκόους τρίτων 
χωρών οι οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από 
τις διατάξεις αυτές μόνο λόγω της 
ιθαγένειάς τους1, οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
καλύπτονται από το σύστημα συνεργασίας 
σχετικά με την εφαρμογή συστημάτων 
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 
οποίας το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
υπάγεται ο εργαζόμενος.

διαγράφεται

1 ΕΕ L 124, 20.5.2003, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας του δικαίου, οι τυχόν διευκρινίσεις στον τομέα της απόσπασης των 
εργαζομένων θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο της ισχύουσας οδηγίας 96/71/EC. Κατά 
συνέπεια, η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να προδικάζει τις τομεακές οδηγίες που διέπουν τις 
δραστηριότητες των υπηρεσιών.
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Τροπολογία 51
Άρθρο 1

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

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τις γενικές 
διατάξεις που διευκολύνουν την άσκηση 
της ελευθερίας εγκατάστασης των 
παρόχων υπηρεσιών και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών διατηρώντας, 
ταυτόχρονα, ένα υψηλό ποιοτικό επίπεδο
υπηρεσιών.
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει κατά κανένα 
τρόπο το εργατικό δίκαιο – ιδίως τις 
νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τις 
σχέσεις απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος 
ανάληψης συνδικαλιστικής δράσης και 
σύναψης συλλογικών συμβάσεων - καθώς 
και τη νομοθεσία σχετικά με την 
κοινωνική ασφάλιση στα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία στοχεύει στη διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής. Η παραπομπή στη 
διατήρηση υψηλού ποιοτικού επιπέδου ανταποκρίνεται στο κοινωνικό πλαίσιο του 
προγράμματος εργασιών της Λισσαβώνας και συμφωνεί με τους στόχους της Ένωσης δυνάμει 
των άρθρων 136 και 137 της Συνθήκης ΕΚ. Η οδηγία δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
αντιτίθεται στις διατάξεις του εργατικού δικαίου ή σε άλλες συναφείς ρυθμίσεις, όπως, λ.χ. 
συλλογικές συμβάσεις.

Τροπολογία 52
Άρθρο 2, παράγραφος 1

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

1. Εντός του πλαισίου που καθορίζει το 
άρθρο 1, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
στις υπηρεσίες εμπορικού χαρακτήρα 
υπηρεσίες παρόχων εγκατεστημένων σε 
κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιορισθεί ότι μόνον οι υπηρεσίες εμπορικού χαρακτήρα, υπό το πρίσμα της 
Συνθήκης και της νομολογίας, μπορούν να καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας.
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Τροπολογία 53
Άρθρο 2, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που παρέχουν 
και καθορίζουν τα κράτη μέλη κατά την 
εκπλήρωση υποχρεώσεων γενικού 
ενδιαφέροντος ή για υπηρεσίες κατά την 
παροχή των οποίων τα κράτη μέλη ή η 
Κοινότητα επιβάλλουν ειδικές απαιτήσεις 
για την κανονική εκτέλεση ορισμένων 
καθηκόντων κοινού γενικού 
ενδιαφέροντος και ως προς τα οποία 
ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια:
- η ασφάλεια του εφοδιασμού,
- η γενική προσβασιμότητα, 
- η εκτεταμένη κάλυψη,
- η συνεχής διάρκεια,
- η διαθεσιμότητα,
- η ασφάλεια του δικαίου,
- η βιωσιμότητα,
- η εδαφική και κοινωνική συνοχή της 
Κοινότητας,
- η εκπαίδευση και η πολιτισμική 
πολυμορφία.

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να προσδιορισθεί ότι οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας δεν καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία. Τα κριτήρια στοχεύουν στο σαφέστερο προσδιορισμό αυτής της κατηγορίας των 
υπηρεσιών, διατηρώντας τη δυνατότητα των κρατών μελών να προσδιορίζουν τι θεωρούν ως 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας.

Τροπολογία 54
Άρθρο 2, παράγραφος 1 β (νέα)

1β. Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για 
υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται ή 
χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει από ένα κράτος μέλος ή από 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές για την 
εξασφάλιση ή τη διατήρηση δημοσίων 
συμφερόντων.
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Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με την τροπολογία στο άρθρο 2, παράγραφος 1 α, με στόχο τη 
διευκρίνιση της φύσης των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος.

Τροπολογία 55
Άρθρο 2, παράγραφος 1 γ (νέα)

1γ. Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για 
υπηρεσίες οι οποίες, καίτοι είναι 
οικονομικού χαρακτήρα, ακολουθούν το 
στόχο κοινής ωφέλειας και υπόκεινται, 
συνεπώς, σε ειδικές απαιτήσεις του 
δημόσιου τομέα, και ιδίως:
α) για υπηρεσίες του υγειονομικού και του 
κοινωνικού τομέα καθώς και άλλες 
κοινωνικές υπηρεσίες και δημόσιες 
υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας·
β) υπηρεσίες στον τομέα της εκπαίδευσης 
και του πολιτισμού·
γ) υπηρεσίες στον οπτικοακουστικό 
τομέα.

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος δεν πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία διότι, λόγω του ρόλου που διαδραματίζουν προωθώντας την κοινωνική και οικονομική 
συνοχή, θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο ειδικής οδηγίας-πλαισίου.

Τροπολογία 56
Άρθρο 2, παράγραφος 1 δ (νέα)

1δ. Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για 
επαγγέλματα και δραστηριότητες που 
συνδέονται είτε διαρκώς είτε προσωρινά 
με την άσκηση δημόσιου αξιώματος σε 
κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με το άρθρο 45 της Συνθήκης και την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, 
με στόχο την καλύτερη διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 57
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις 2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
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ακόλουθες δραστηριότητες: επίσης σε τομείς δραστηριότητας 
υπηρεσιών που καλύπτονται από 
τομεακές συμφωνίες:

α) στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, 
στοιχείο β) της οδηγίας 2002/65/ΕΚ·
β) στις υπηρεσίες και τα δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και 
στους συναφείς πόρους και υπηρεσίες 
όσον αφορά τα θέματα που ρυθμίζονται 
από τις οδηγίες 2002/19/EK1, 
2002/20/EK2, 2002/21/EK3, 2002/22/EK4

και 2002/58/EK5 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
γ) στις υπηρεσίες μεταφορών στο βαθμό 
που ρυθμίζονται από άλλα κοινοτικά 
μέσα τα οποία έχουν ως βάση το 
άρθρο 71 ή το άρθρο 80, παράγραφος 2 
της συνθήκης.
1ΕΕ L 108 της 24.4.2002 σ. 7.
2ΕΕ L 108 της 24.4.2002 σ. 21.
3ΕΕ L 108 της 24.4.2002 σ. 33.
4ΕΕ L 108 της 24.4.2002 σ. 51.
5ΕΕ L 201 της 31.7.2002 σ. 37.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία πρέπει να συμμορφούται προς τα κοινοτικά μέσα που διέπουν τους ειδικούς 
τομείς καθώς και τα μελλοντικά μέσα για την τροποποίηση ή την αντικατάστασή τους, 
προκειμένου να τηρείται η αρχή της ασφάλειας του δικαίου και του κοινοτικού κεκτημένου.

Τροπολογία 58
Άρθρο 2, παράγραφος 3

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

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στον τομέα της φορολογίας, με εξαίρεση 
την απαγόρευση των διακρίσεων που 
προβλέπουν τα άρθρα 14 και 20·

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.
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Τροπολογία 59
Άρθρο 2, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Η οδηγία δεν ισχύει τόσο για τυχερά 
παιχνίδια στα οποία ο παίκτης 
στοιχηματίζει νομισματική αξία, 
συμπεριλαμβανομένων των λαχειοφόρων 
αγορών και των συναλλαγών 
στοιχημάτων, όσο και για την πρόσβαση 
σε δραστηριότητες για τη δικαστική και 
εξωδικαστική είσπραξη οφειλών. 

Αιτιολόγηση

Από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να εξαιρεθούν τα παιχνίδια στοιχημάτων και η 
είσπραξη οφειλών, δεδομένου ότι το Δικαστήριο άφησε στα κράτη μέλη την ελευθερία να 
αποφασίζουν για τα περιοριστικά μέτρα στην ελεύθερη παροχή αυτών των υπηρεσιών για 
λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και προστασίας των καταναλωτών 

Τροπολογία 60
Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας στο πλαίσιο της 
τήρησης των κανόνων της συνθήκης που 
διέπουν το δικαίωμα εγκατάστασης και την 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας στο πλαίσιο της 
τήρησης των κανόνων της συνθήκης που 
διέπουν το δικαίωμα εγκατάστασης και την 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών.

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

Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν 
θίγει κατά κανένα τρόπο την εφαρμογή 
των διατάξεων άλλων κοινοτικών μέσων 
σχετικά με τις υπηρεσίες που διέπουν. 
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
εφαρμογή νομοθετικών ή λοιπών 
κοινοτικών πρωτοβουλιών στον τομέα 
της προστασίας των καταναλωτών, του 
εργατικού δικαίου και των νομοθετικών 
διατάξεων που διέπουν την καταβολή 
αποζημιώσεων.

Αιτιολόγηση

Επιδιώκει τη συνοχή με την τροπολογία στο άρθρο 2, παράγραφος 2.
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Τροπολογία 61
Άρθρο 4, σημείο 1)

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

1) ως «υπηρεσία» νοείται κάθε μη μισθωτή 
οικονομική δραστηριότητα που αναφέρεται 
στο άρθρο 50 της συνθήκης παρεχόμενη 
φυσιολογικά επί πληρωμή η οποία συνιστά 
το οικονομικό αντάλλαγμα για τη 
συγκεκριμένη παροχή, που προσδιορίζεται 
φυσιολογικά μεταξύ του παροχέα και του 
αποδέκτη της υπηρεσίας. Tα τέλη που 
πρέπει να καταβληθούν από τους 
αποδέκτες της υπηρεσίας με σκοπό τη 
συμμετοχή στη χρηματοδότηση του 
συστήματος, δεν συνιστούν οικονομικό 
αντάλλαγμα για την παρεχόμενη υπηρεσία.

Αιτιολόγηση

Ένας σαφέστερος ορισμός της έννοιας της "υπηρεσίας" βάσει της διαρκούς νομολογίας του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι απαραίτητος προκειμένου να οριοθετηθεί καλύτερα το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας και ιδίως ο διαχωρισμός από τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος 
(κοινωφελείς).

Τροπολογία 62
Άρθρο 4, σημείο 1 α) (νέο)

1α) ως "υποχρεώσεις κοινής ωφελείας" 
νοούνται οι ειδικές υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται από τις δημόσιες αρχές σε 
έναν παροχέα υπηρεσιών με σκοπό τη 
διασφάλιση της υλοποίησης ορισμένων 
κοινωφελών στόχων,

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος ενσωματώνει τον ορισμό που ήδη έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 
Ανακοίνωσή της για τη Λευκή Βίβλο περί κοινωφελών (δημοσίων) υπηρεσιών, COM(2004) 
374 τελικό.

Τροπολογία 63
Άρθρο 4, σημείο 1 β) (νέο)

1β) ως "εμπορική υπηρεσία" νοείται κάθε 
δραστηριότητα που συνίσταται στην 
πώληση υπηρεσιών για καθαρά 
οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς,
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Αιτιολόγηση

Επιδιώκει τη συνοχή με την τροπολογία στο άρθρο 2, παράγραφος 1.

Τροπολογία 64
Άρθρο 4, σημείο 7)

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

7) ως «απαίτηση» νοείται κάθε υποχρέωση, 
απαγόρευση, προϋπόθεση ή όριο που 
προβλέπεται στις νομοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών ή 
προκύπτει από τη νομολογία και τη διοικητική 
πρακτική∙

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 1, η οδηγία δεν θα πρέπει να είναι αντίθετη με το 
εργατικό δίκαιο ούτε με άλλες συναφείς διατάξεις, όπως είναι οι συλλογικές συμφωνίες.

Τροπολογία 65
Άρθρο 4, σημείο 8)

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

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

Αιτιολόγηση

Ανάλογα με τις διάφορες δομές και παραδόσεις των κρατών μελών, τα δημόσια ιδρύματα 
μπορούν επίσης να χαρακτηρισθούν ως αρμόδια αρχή.
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Τροπολογία 66
Άρθρο 4, σημείο 9)

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός είναι πολύ ασαφής.

Τροπολογία 67
Άρθρο 4, σημείο 10)

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με τις τροπολογίες που στοχεύουν στον αποκλεισμό των υπηρεσιών του 
τομέα της υγείας από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Μία οριζόντια οδηγία-πλαίσιο 
αυτού του είδους δεν αποτελεί κατάλληλο μέσον για τη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας. Είναι 
επομένως προτιμότερο να θεσπισθεί ειδική νομοθεσία για τις υπηρεσίες αυτές καθώς και για τη 
βελτίωση της κινητικότητας των ασθενών.

Τροπολογία 68
Άρθρο 4, σημείο 11)

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

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

Αιτιολόγηση

Ο όρος αυτός είναι σαφέστερος. Ο όρος "κράτος μέλος απόσπασης" μπορεί να συγχέεται με τη 
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χώρα καταγωγής ενός παρόχου υπηρεσιών.

Τροπολογία 69
Άρθρο 4, σημείο 13)

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

13) ως «νομοθετικώς κατοχυρωμένο 
επάγγελμα» νοείται μια δραστηριότητα ή ένα 
σύνολο επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
σύμφωνα με την οδηγία ../../ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τηρηθεί η νομική συνάφεια.

Τροπολογία 70
Άρθρο 4, σημείο 14 α) (νέο)

14α) ως "εργαζόμενος" για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας νοείται ο κατ΄ αυτόν τον 
τρόπο οριζόμενος από το δίκαιο του κράτους 
μέλους στου οποίου την επικράτεια αποσπάται 
ο εργαζόμενος.

Αιτιολόγηση

Είναι ο ορισμός του εργαζομένου σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (άρθρο 2, παράγραφος 2).

Τροπολογία 71
Κεφάλαιο II, τίτλος

Κεφάλαιο II
Ελευθερία εγκατάστασης των παρόχων 

υπηρεσιών
Διοικητική απλούστευση

Κεφάλαιο II
Διοικητική απλούστευση

Αιτιολόγηση

Η διοικητική απλούστευση πρέπει να εφαρμόζεται όχι μόνον στην ελευθερία εγκατάστασης των 
παρόχων αλλά και στην ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, η δομή της 
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πρότασης της Επιτροπής τροποποιείται προκειμένου να εφαρμοσθούν τα άρθρα 5-8 και στις δύο 
θεμελιώδεις αυτές ελευθερίες.

Τροπολογία 72
Άρθρο 5, παράγραφος 1

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

1. Τα κράτη μέλη ελέγχουν τις διαδικασίες 
και τις διατυπώσεις που ισχύουν για την 
πρόσβαση σε μια δραστηριότητα παροχής 
υπηρεσιών και για την άσκησή της. Στις 
περιπτώσεις όπου οι ελεγχόμενες βάσει της 
παρούσας παραγράφου διαδικασίες και 
διατυπώσεις δεν είναι επαρκώς απλές, τα 
κράτη μέλη τις απλουστεύουν.
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
ενθαρρύνουν, όπου δει, την ανάπτυξη των 
εναρμονισμένων ευρωπαϊκών εντύπων. Τα 
έντυπα αυτά εκδίδονται ως ισοδυναμία για 
τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις ή 
οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που αφορούν την 
εγκατάσταση και που αποδεικνύουν ότι 
εκπληρώθηκε κάποια απαίτηση στη χώρα 
υποδοχής.

Αιτιολόγηση

Προτού απλουστεύσουν τις διαδικασίες, τα κράτη μέλη οφείλουν να αξιολογήσουν σε ποιους 
τομείς είναι αυτό απαραίτητο. Για να καταστούν ευκολότερες οι διαδικασίες, λόγω κυρίως των 
διαφόρων γλωσσών που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σκόπιμο είναι να 
καθιερωθούν εναρμονισμένα έντυπα. 

Τροπολογία 73
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Σε περίπτωση που ζητούν από τους παρόχους 
ή τους αποδέκτες υπηρεσιών την προσκόμιση 
πιστοποιητικού, βεβαίωσης ή άλλου εγγράφου 
που να αποδεικνύει την τήρηση μιας απαίτησης, 
τα κράτη μέλη αποδέχονται κάθε έγγραφο από 
άλλο κράτος μέλος με ισοδύναμη λειτουργία ή 
το οποίο αποδεικνύει ότι η εν λόγω απαίτηση 
έχει τηρηθεί. Δεν επιβάλλουν την προσκόμιση 
πρωτοτύπων, επικυρωμένων αντιγράφων ή 
επικυρωμένων μεταφράσεων εγγράφων από 
άλλα κράτη μέλη, εκτός από τις περιπτώσεις 
που προβλέπονται από άλλα κοινοτικά 
νομοθετικά μέσα ή από τις εξαιρέσεις που 

2. Σε περίπτωση που ζητούν από τους παρόχους 
ή τους αποδέκτες υπηρεσιών την προσκόμιση 
πιστοποιητικού, βεβαίωσης ή άλλου εγγράφου 
που να αποδεικνύει την τήρηση μιας απαίτησης, 
τα κράτη μέλη αποδέχονται κάθε έγγραφο από 
άλλο κράτος μέλος με ισοδύναμη λειτουργία ή 
το οποίο αποδεικνύει ότι η εν λόγω απαίτηση 
έχει τηρηθεί. Δεν επιβάλλουν την προσκόμιση 
πρωτοτύπων, επικυρωμένων αντιγράφων ή 
επικυρωμένων μεταφράσεων εγγράφων από 
άλλα κράτη μέλη, εκτός από τις περιπτώσεις 
που προβλέπονται από άλλα κοινοτικά 
νομοθετικά μέσα ή από τις εξαιρέσεις που 
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δικαιολογούνται αντικειμενικά από επιτακτικό 
λόγο δημοσίου συμφέροντος.

δικαιολογούνται από επιτακτικό λόγο δημοσίου 
συμφέροντος.
Οι εν λόγω διατάξεις δεν θίγουν το δικαίωμα 
των κρατών μελών να απαιτούν τα έγγραφα 
στη δική τους επίσημη γλώσσα.

Αιτιολόγηση

Οι κοινότητες και οι περιφερειακές αρχές δεν έχουν πάντοτε τη δυνατότητα να παρέχουν 
εγκαίρως  τις μεταφράσεις που απαιτούνται για τους ελέγχους.

Τροπολογία 74
Άρθρο 5, παράγραφος 3

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

3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 46 της 
οδηγίας ../../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 
και στο άρθρο 45, παράγραφος 3 της οδηγίας 
../../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με το συντονισμό των 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
εργασιών, προμηθειών και υπηρεσιών. 

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Τροπολογία 75
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1

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

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το αργότερο 
έως τις [2 έτη μετά την έναρξη ισχύος], οι 
πάροχοι υπηρεσιών να μπορούν να 
διεκπεραιώσουν σε ένα σημείο επαφής 
αποκαλούμενο «ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης» 
τις ακόλουθες διαδικασίες και διατυπώσεις:

Τροπολογία 76
Άρθρο 6, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Στην περίπτωση της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε το αργότερο στις [2 έτη 
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μετά την έναρξη ισχύος] ένας πάροχος 
υπηρεσιών να μπορεί να κάνει την 
προεγγραφή στο ενιαίο κέντρο 
εξυπηρέτησης, και μάλιστα ηλεκτρονικώς, 
υπό τον όρο ότι η εν λόγω εγγραφή δεν 
καθυστερεί ούτε περιπλέκει επ΄ ουδενί την 
παροχή αυτών των υπηρεσιών και δεν 
συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον 
πάροχο των υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Η επίσημη αυτή εγγραφή που δεν πρέπει πάντως να θέτει πρόσθετα διοικητικά εμπόδια στους 
παρόχους των υπηρεσιών (ταχεία οδός, κυρίως ηλεκτρονικώς), αναμένεται ότι θα επιτρέψει 
στον πάροχο των διασυνοριακών υπηρεσιών να έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με 
τους υπηκόους της χώρας προορισμού, και ειδικότερα ότι θα οφείλει να υπακούει στους ίδιους 
κανόνες. Η χώρα προορισμού θα πρέπει να ενημερώνεται δεόντως για την παροχή των 
υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών δίνοντας στους 
παραλήπτες αυτών των υπηρεσιών τη δυνατότητα να καταθέτουν καταγγελία μέσω του ενιαίου 
κέντρου εξυπηρέτησης. Η τροπολογία συνάδει προς την Οδηγία .../.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Τροπολογία 77
Άρθρο 6, παράγραφος 1 β (νέα)

1β. Το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης πρέπει 
επίσης να διασφαλίζει την εφαρμογή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης βάσει της 
διαδικασίας του άρθρου 16, παράγραφος 
2α και να ορίζει μηχανισμούς προσφυγής 
για τους παρόχους των οποίων οι 
προσφορές παροχής υπηρεσιών 
απορρίφθηκαν. 

Αιτιολόγηση

Η αμοιβαία αναγνώριση θα μπορούσε να είναι ένας ακόμη πιο αποτελεσματικός μηχανισμός 
της εσωτερικής αγοράς εάν τα κράτη μέλη την εφάρμοζαν δεόντως και καταργούσαν τις 
επικαλυπτόμενες διατάξεις της εθνικής τους νομοθεσίας. Όντως, όποτε τίθενται προβλήματα, 
δεν υπάρχει κοινή στάση για την αξιολόγηση της ισοδυναμίας των επιπέδων προστασίας και δεν 
υπάρχει καθιερωμένη διαδικασία που να επιτρέπει σε έναν πάροχο να αμφισβητήσει τις 
αποφάσεις εκείνες που του απαγορεύουν να παράσχει τις υπηρεσίες του σε μια εθνική αγορά. 
Επομένως, το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης θα μπορούσε να βοηθήσει να λειτουργήσει καλύτερα 
η αμοιβαία αναγνώριση στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών.
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Τροπολογία 78
Άρθρο 6, παράγραφος 1 γ (νέα)

1γ. Η καθιέρωση του ενιαίου κέντρου 
εξυπηρέτησης δεν επηρεάζει ούτε την 
κατανομή καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ των διαφόρων αρχών εντός του 
εθνικού συστήματος ούτε την άσκηση της 
δημόσιας εξουσίας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης να μην επηρεάζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες 
των ήδη υφισταμένων στα κράτη μέλη αρχών.

Τροπολογία 79
Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο α) α (νέο)

(a α) το σύνολο των αναγκαίων πληροφοριών 
για το σεβασμό των διατάξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 16.

Αιτιολόγηση

Επιδιώκει τη συνοχή με την τροπολογία στο άρθρο 6, παράγραφος  1 β.

Τροπολογία 80
Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο δ) 

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

δ) τα συνήθως διαθέσιμα μέσα προσφυγής 
σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ αρμόδιων 
αρχών και παρόχου ή αποδέκτη υπηρεσιών, 
ή μεταξύ παρόχου και αποδέκτη υπηρεσιών 
ή μεταξύ παρόχων υπηρεσιών∙

Τροπολογία 81
Άρθρο 7, παράγραφος 3

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 
προσβάσιμες εξ αποστάσεως και με 
ηλεκτρονικά μέσα και είναι ενημερωμένες.

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, 
μεταξύ άλλων, προσβάσιμες εξ αποστάσεως και 
με ηλεκτρονικά μέσα και είναι ενημερωμένες.
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Αιτιολόγηση

Προς το συμφέρον των καταναλωτών οι πληροφορίες πρέπει να διατίθενται όχι μόνον 
ηλεκτρονικά αλλά και με άλλα μέσα.

Τροπολογία 82
Άρθρο 7, παράγραφος 1

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

5. Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή το 
αργότερο έως τις [2 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος] τις παραγράφους 1 έως 4.

Τροπολογία 83
Άρθρο 8, παράγραφος 1

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 
υπηρεσιών και για την άσκησή τους μπορούν 
να διεκπεραιωθούν εύκολα από απόσταση 
και με ηλεκτρονικά μέσα στο ενιαίο κέντρο 
εξυπηρέτησης και στις αρμόδιες αρχές.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο έως τις [4 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος], όλες οι διαδικασίες και οι 
διατυπώσεις για την πρόσβαση σε 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και για 
την άσκησή τους μπορούν να 
διεκπεραιωθούν εύκολα στο ενιαίο κέντρο 
εξυπηρέτησης και στις αρμόδιες αρχές.

Αιτιολόγηση

Προς το συμφέρον των καταναλωτών οι πληροφορίες πρέπει να διατίθενται όχι μόνον 
ηλεκτρονικά αλλά και με άλλα μέσα.

Τροπολογία 84
Κεφάλαιο II, α (νέο)

Κεφάλαιο II α
Ελευθερία εγκατάστασης των παρόχων 
υπηρεσιών

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με την τροπολογία στο Κεφάλαιο II. Τα άρθρα 5-8 πρέπει να 
εφαρμόζονται και στις δύο θεμελιώδεις ελευθερίες. Επομένως, το Κεφάλαιο σχετικά με την 
ελευθερία εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών καλύπτει μόνο τις "Άδειες" (άρθρα 9-13) που 
καθίσταται Τμήμα Ι, και τις "Απαιτήσεις που απαγορεύονται ή υπόκεινται σε αξιολόγηση" 
(άρθρα 14-15), που καθίσταται Τμήμα 2.
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Τροπολογία 85
Τμήμα 2

Τμήμα 2, Άδειες Τμήμα 1, Άδειες

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με την τροπολογία στο Κεφάλαιο II. Τα άρθρα 5-8 πρέπει να 
εφαρμόζονται και στις δύο θεμελιώδεις ελευθερίες. Επομένως, το Κεφάλαιο σχετικά με την 
ελευθερία εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών καλύπτει μόνο τις "Άδειες" (άρθρα 9-13) που 
καθίσταται Τμήμα Ι, και τις "Απαιτήσεις που απαγορεύονται ή υπόκεινται σε αξιολόγηση" 
(άρθρα 14-15), που καθίσταται Τμήμα 2.

Τροπολογία 86
Άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο β)

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

β) η ανάγκη ύπαρξης συστήματος 
αδειοδότησης δικαιολογείται από επιτακτικό 
λόγο δημόσιου συμφέροντος∙

Αιτιολόγηση

Ο επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος προϋποθέτει ήδη την αντικειμενικότητα.

Τροπολογία 87
Άρθρο 9, παράγραφος 2

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

διαγράφεται

Τροπολογία 88
Άρθρο 9, παράγραφος 3

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

3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα 
συστήματα αδειοδότησης που επιβάλλονται ή 
επιτρέπονται από άλλα κοινοτικά νομοθετικά 
μέσα.
Η εν λόγω παράγραφος δεν εφαρμόζεται στα 
συστήματα αδειοδότησης που έχουν ήδη 
εναρμονισθεί από άλλα κοινοτικά μέσα.

Τροπολογία 89
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Άρθρο 10, παράγραφος 4

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

4. Η άδεια πρέπει να επιτρέπει στους 
παρόχους υπηρεσιών πρόσβαση στη 
δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, ή να 
τους επιτρέπει να την ασκήσουν σε όλη την 
εθνική επικράτεια, ενδεχομένως με την 
ίδρυση πρακτορείων, υποκαταστημάτων, 
θυγατρικών εταιρειών ή γραφείων, εκτός εάν 
επιτακτικός λόγος δημόσιου συμφέροντος 
επιβάλλει την έκδοση ξεχωριστής άδειας για 
κάθε επιμέρους εγκατάσταση ή τον 
περιορισμό της άδειας σε ένα συγκεκριμένο 
τμήμα της εθνικής επικράτειας.

Τροπολογία 90
Άρθρο 10, παράγραφος 5 α (νέα)

5 α. Η άδεια μπορεί να ανακληθεί εάν η 
ανάκληση επιτρέπεται από νομική διάταξη ή 
εάν προβλέπεται σε διοικητική πράξη, 
- η άδεια συνδέεται με μια υποχρέωση. 

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές χρειάζονται μια δυνατότητα ανάκλησης σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.

Τροπολογία 91
Άρθρο 10, παράγραφος 6

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 παρόντος 
άρθρου, και πρέπει να μπορούν να αποτελούν 
αντικείμενο άσκησης προσφυγής κατά των 
αποφάσεων αυτών.

6. Με εξαίρεση την περίπτωση χορήγησης 
άδειας, κάθε άλλη απάντηση εκ μέρους των 
αρμόδιων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της 
άρνησης ή της ανάκλησης άδειας, 
αιτιολογούνται, ιδίως σε σχέση με τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου, και πρέπει να μπορούν να 
αποτελούν αντικείμενο άσκησης προσφυγής 
κατά των αποφάσεων αυτών.

Τροπολογία 92
Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο α)

α) η άδεια ανανεώνεται αυτόματα, α) η άδεια ανανεώνεται αυτόματα, ή 
προϋποθέτει μόνο την διαρκή τήρηση 
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υποχρεώσεων,

Τροπολογία 93
Άρθρο 11, παράγραφος 3

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

3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τον πάροχο 
υπηρεσιών στην υποχρέωση να ενημερώνει το 
οικείο ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 6 σχετικά με τις 
ακόλουθες αλλαγές: την ίδρυση θυγατρικών 
των οποίων οι δραστηριότητες εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του συστήματος αδειοδότησης,
ή αλλαγές της κατάστασής του οι οποίες έχουν 
ως συνέπεια να μην πληρούνται πλέον οι 
προϋποθέσεις αδειοδότησης ή η οποία 
επηρεάζει την ακρίβεια των πληροφοριών στις 
οποίες έχει πρόσβαση ο αποδέκτης.

Αιτιολόγηση

Η έκφραση "αλλαγή της κατάστασής του" είναι πολύ ασαφής και πρέπει να διευκρινισθεί.

Τροπολογία 94
Άρθρο 11, παράγραφος 3 β (νέα)

3β. Το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει τη 
δυνατότητα των κρατών μελών να ανακαλούν 
άδειες, ιδίως σε περιπτώσεις όπου οι 
προϋποθέσεις αδειοδότησης δεν πληρούνται 
πλέον.

Τροπολογία 95
Άρθρο 12, παράγραφος 1

1. Σε περίπτωση που ο αριθμός των 
διαθέσιμων αδειών για συγκεκριμένη 
δραστηριότητα είναι περιορισμένος, λόγω της 
σπανιότητας των πόρων ή των τεχνικών 
δυνατοτήτων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
διαδικασία επιλογής μεταξύ των δυνητικών 

1. Σε περίπτωση που ο αριθμός των 
διαθέσιμων αδειών για συγκεκριμένη 
δραστηριότητα είναι περιορισμένος, λόγω 
της σπανιότητας των πόρων ή των τεχνικών 
δυνατοτήτων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε τα καθεστώτα αδειοδότησης να 
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υποψηφίων, η οποία προβλέπει όλες τις 
εγγυήσεις αμεροληψίας και διαφάνειας, ιδίως 
την κατάλληλη δημοσιοποίηση της έναρξης 
της διαδικασίας.

βασίζονται σε διαδικασίες επιλογής οι 
οποίες να διασφαλίζουν την πλήρη 
αμεροληψία και διαφάνεια για τους 
δυνητικούς υποψηφίους και οι οποίες 
προβλέπουν ιδίως την κατάλληλη 
δημοσιοποίηση της έναρξης της διαδικασίας.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Τροπολογία 96
Άρθρο 13, παράγραφος 1

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

1. Οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις 
αδειοδότησης πρέπει να είναι σαφείς, να 
δημοσιοποιούνται εκ των προτέρων και να 
παρέχουν στα ενδιαφερόμενα μέρη όλες τις 
εγγυήσεις ότι οι αιτήσεις τους θα εξεταστούν 
και αμερόληπτα.

Τροπολογία 97
Άρθρο 13, παράγραφος 4

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι αμφισβητήσιμη διότι περιορίζει τα πρότυπα προστασίας.

Τροπολογία 98
Άρθρο 13, παράγραφος 5, στοιχείο γ)

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση
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Βλ. την τροπολογία στο άρθρο 13, παράγραφος 4.

Τροπολογία 99
Άρθρο 13, παράγραφος 6

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

6. Εάν μία αίτηση είναι ελλιπής, οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενημερώνονται χωρίς 
καθυστέρηση σχετικά με την ανάγκη υποβολής 
συμπληρωματικών εγγράφων καθώς και 
σχετικά με τις πιθανές συνέπειες ως προς την 
προθεσμία απάντησης σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.

Τροπολογία 100
Άρθρο 13, παράγραφος 6 α (νέα)

6 α. Σε περίπτωση απόρριψης μιας αίτησης 
επειδή δεν τηρούνται οι αναγκαίες διαδικασίες 
ή διατυπώσεις, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
ενημερώνονται το ταχύτερο δυνατόν. 

Τροπολογία 101
Τμήμα 3

Τμήμα 3, Απαιτήσεις που απαγορεύονται ή 
υπόκεινται σε αξιολόγηση

Τμήμα 2, Απαιτήσεις που απαγορεύονται ή 
υπόκεινται σε αξιολόγηση

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με την τροπολογία στο Κεφάλαιο II. Τα άρθρα 5-8 πρέπει να 
εφαρμόζονται και στις δύο θεμελιώδεις ελευθερίες. Επομένως, το Κεφάλαιο σχετικά με την 
ελευθερία εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών καλύπτει μόνο τις "Άδειες" (άρθρα 9-13) που 
καθίσταται Τμήμα Ι, και τις "Απαιτήσεις που απαγορεύονται ή υπόκεινται σε αξιολόγηση" 
(άρθρα 14-15), που καθίσταται Τμήμα 2.

Τροπολογία 102
Άρθρο 14, σημείο 5)

5) την εφαρμογή κατά περίπτωση 
οικονομικής δοκιμής, η οποία εξαρτά την 
αδειοδότηση από την αποδεδειγμένη ύπαρξη 
μιας οικονομικής ανάγκης ή ζήτησης στην 

διαγράφεται



PE 355.744v03-00 62/100 PR\565998EL.doc

EL

αγορά, αξιολογεί τον πιθανό ή πραγματικό 
οικονομικό αντίκτυπο της δραστηριότητας ή 
αξιολογεί κατά πόσον η δραστηριότητα είναι 
κατάλληλη για τους στόχους που θέτουν τα 
οικονομικά προγράμματα της αρμόδιας 
αρχής·

Τροπολογία 103
Άρθρο 14, σημείο 6)

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

διαγράφεται

Τροπολογία 104
Άρθρο 14, σημείο 7)

7) την υποχρέωση για σύσταση ή συμμετοχή σε 
χρηματοπιστωτική εγγύηση ή για σύναψη 
ασφαλιστικής σύμβασης με πάροχο υπηρεσιών 
ή με οργανισμό που είναι εγκατεστημένος στο 
έδαφός τους∙

7) την υποχρέωση για σύσταση ή συμμετοχή σε 
χρηματοπιστωτική εγγύηση ή για σύναψη 
ασφαλιστικής σύμβασης με πάροχο υπηρεσιών 
ή με οργανισμό που είναι εγκατεστημένος στο 
έδαφός τους, εξαιρουμένων των ταμείων 
προστασίας πελατών και των συλλογικών 
ασφαλιστικών φορέων των οποίων η 
διαχείριση ή διαπραγμάτευση γίνεται από 
οργανισμούς ή επαγγελματικές ενώσεις εξ 
ονόματος των πελατών τους·

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι επαγγελματικές ενώσεις οργανώνουν την ασφάλιση των μελών τους 
ή πάλι των ταμείων οικονομικής εγγύησης σε περιπτώσεις απαιτήσεων τρίτων. 

Τροπολογία 105
Άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχείο α)

α) ποσοτικούς ή εδαφικούς περιορισμούς, 
ιδίως υπό τη μορφή ορίων που καθορίζονται 
ανάλογα με τον πληθυσμό ή μιας ελάχιστης 
γεωγραφικής απόστασης μεταξύ παρόχων 

διαγράφεται
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υπηρεσιών·

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη τα ποσοτικά ή εδαφικά όρια αποτελούν νόμιμα και παραδοσιακά μέσα 
διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής.

Τροπολογία 106
Άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχείο ζ)

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη τα ελάχιστα και ανώτατα όρια αποτελούν νόμιμα και παραδοσιακά 
μέσα διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής.

Τροπολογία 107
Άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχείο η)

η) απαγορεύσεις και απαιτήσεις όσον αφορά 
την πώληση κάτω του κόστους και τις 
εκπτώσεις·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ήδη σχετικά με την οδηγία για την προώθηση των πωλήσεων, η Επιτροπή ήθελε να εισαγάγει 
αυτή τη διάταξη, όμως και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιτάχθηκαν. Η 
εισαγωγή της διάταξης μέσω της παρούσας οδηγίας δεν είναι σωστή..

Τροπολογία 108
Άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχείο θ)

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Συνάφεια με τον αποκλεισμό των υπηρεσιών του οπτικοακουστικού τομέα από το πεδίο 
εφαρμογής.



PE 355.744v03-00 64/100 PR\565998EL.doc

EL

Τροπολογία 109
Άρθρο 15, παράγραφος 5

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

5. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας τα κράτη μέλη δεν μπορούν 
να εισαγάγουν νέες απαιτήσεις του είδους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 παρά μόνο 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3.

Αιτιολόγηση

Η έκφραση "νέες απαιτήσεις" είναι ασαφής και οδηγεί σε νομική ανασφάλεια.

Τροπολογία 110
Κεφάλαιο III, Τμήμα 1, τίτλος

Τμήμα 1

Αρχή της χώρας καταγωγής και 
παρεκκλίσεις

Τμήμα 1

Οι αρχές

Αιτιολόγηση

Επιδιώκει τη συνοχή με τις τροπολογίες στα άρθρα 16 και επόμενα.

Τροπολογία 111
Άρθρο 16

Αρχή της χώρας καταγωγής Αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης
1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
πάροχοι υπηρεσιών να υπόκεινται 
αποκλειστικά στις εθνικές διατάξεις του 
κράτους μέλους καταγωγής τους οι 
οποίες διέπουν το συντονισμένο τομέα. 

1. Ένας οικονομικός φορέας που παρέχει 
υπηρεσία σε κράτος μέλος, σύμφωνα με 
τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους 
μέλους, μπορεί να παρέχει απρόσκοπτα 
την ίδια υπηρεσία σε ένα άλλο κράτος 
μέλος.

Το πρώτο εδάφιο αφορά τις εθνικές 
διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση σε 
δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και 
με την άσκησή της και ιδίως εκείνες που 
ρυθμίζουν τη συμπεριφορά του παρόχου, 
την ποιότητα ή το περιεχόμενο της 
υπηρεσίας, τη διαφήμιση, τις συμβάσεις 
και την ευθύνη του παρόχου.
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1α. Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης 
δεν εφαρμόζεται σε νομικές ή συμβατικές 
διατάξεις της χώρας προορισμού στον 
τομέα της προστασίας των 
καταναλωτών, της προστασίας του 
περιβάλλοντος ή του εργατικού δικαίου, 
και ιδίως όσον αφορά τις αμοιβές, τις 
συνθήκες εργασίας, καθώς και μέτρα για 
την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο 
εργασίας. Επίσης, η αρχή της αμοιβαίας 
αναγνώρισης δεν εφαρμόζεται στις 
νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τις 
αποζημιώσεις.
1β. Η αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης 
εφαρμόζεται στις υπηρεσίες προς 
επιχειρήσεις σύμφωνα με τον κατάλογο 
του παραρτήματος 1 Α και στις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στον 
κατάλογο του παραρτήματος 1 Β, οι 
οποίες παρέχονται τόσο στο πλαίσιο 
εμπορικών συναλλαγών όσο και στους 
καταναλωτές.

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

2. Η χώρα προορισμού επιφορτίζεται με 
τον έλεγχο του παρόχου και των 
υπηρεσιών που παρέχει, σε στενή 
συνεργασία με το κράτος μέλος 
καταγωγής του παρόχου, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 35.. 
2α. Η χώρα προορισμού μπορεί να 
αντιτίθεται στην παροχή υπηρεσίας από 
πάροχο ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε 
ένα άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με τη 
νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους 
εφόσον:
- οι αντιρρήσεις του βασίζονται σε λόγους 
κοινής ωφέλειας, ιδίως με γνώμονα την 
κοινωνική πολιτική, την προστασία των 
καταναλωτών, την προστασία του 
περιβάλλοντος, τη δημόσια ασφάλεια, τη 
δημόσια υγεία και τη δημόσια τάξη·
- οι σχετικοί κανόνες είναι αναλογικοί, 
γενικά εφαρμόσιμοι και επιχειρηματικού 
χαρακτήρα, και
- τα εν λόγω συμφέροντα δεν 
διασφαλίζονται ήδη μέσω διατάξεων που 
ισχύουν για τον πάροχο στη χώρα 



PE 355.744v03-00 66/100 PR\565998EL.doc

EL

καταγωγής του.
3. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν, για λόγους 
που άπτονται του συντονισμένου τομέα, 
να περιορίζουν την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών σε πάροχο ο οποίος είναι 
εγκατεστημένος 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 
αρμόδιες 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 
αντιπρόσωπο ή να διορίζει εγκεκριμένο 
πρόσωπο ως αντίκλητο στο έδαφός τους·
δ) την απαγόρευση για τον πάροχο να 
αποκτήσει στο έδαφός τους κάποια 
υποδομή, συμπεριλαμβανομένου ενός 
γραφείου ή ανάλογης εγκατάστασης, 
απαραίτητης για την εκπλήρωση της 
παροχής των υπηρεσιών του·
ε) την υποχρέωση για τον πάροχο να 
τηρεί τις ισχύουσες στο έδαφός τους 
απαιτήσεις 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 
αναπόσπαστο μέρος της παροχής της 
υπηρεσίας του·
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θ) περιορισμούς στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών που 
ορίζονται στο άρθρο 20, στο άρθρο 23, 
παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο και στο 
άρθρο 25, παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να προσφέρει έναν ορισμό της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης 
βάσει της διαρκούς νομολογίας του Δικαστηρίου. Να σημειωθεί ότι η "αρχή" της χώρας 
καταγωγής δεν είναι δικαιϊκή αρχή, αλλά "κριτήριο", διότι δεν αναγνωρίζεται ως αρχή ούτε 
από τη Συνθήκη ούτε από τη νομολογία του Δικαστηρίου. Η αρχή της χώρας καταγωγής, όπως 
ορίζεται στην πρόταση της Επιτροπής, θέτει ότι ένας πάροχος δεν μπορεί να υπόκειται παρά 
μόνο στο νόμο της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος. Αντίθετα, η αρχή της αμοιβαίας 
αναγνώρισης στηρίζεται στην ιδέα της "ισοδυναμίας". Έτσι, οι προϋποθέσεις που προβλέπει η 
νομοθεσία του κράτους προορισμού δεν μπορούν να επικαλύπτονται με τις ισοδύναμες 
προϋποθέσεις που έχουν ήδη εκπληρωθεί στη χώρα καταγωγής.

Τροπολογία 112
Άρθρο 16α (νέο)

Άρθρο 16α
Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 

μέτρα των κρατών μελών που αφορούν 
παρεκκλίσεις από την αρχή της ελεύθερης 

παροχής υπηρεσιών στην Κοινότητα
1. Εάν ένα κράτος μέλος λαμβάνει μέτρα, 
σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 2α, τα 
οποία αντιβαίνουν στην αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης σύμφωνα με το 
άρθρο 16, παρ. 1α, ενημερώνει την 
Επιτροπή και το κράτος μέλος 
καταγωγής σχετικά με την πρόθεση αυτή 
και αναφέρει τους λόγους για τους 
οποίους θεωρεί ότι τα εν λόγω μέτρα 
πληρούν τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 16, παρ. 2α.
2. Τα μέτρα μπορούν να ληφθούν μόνο 
μετά την παρέλευση προθεσμίας 
δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την 
κοινοποίηση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1.
3. Με την επιφύλαξη της ευχέρειας του 
κράτους μέλους να λάβει τα εν λόγω 
μέτρα μετά την παρέλευση της 
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προθεσμίας που ορίζεται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή εξετάζει χωρίς 
καθυστέρηση κατά πόσο συμβιβάζονται 
τα κοινοποιημένα μέτρα με το κοινοτικό 
δίκαιο.
Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι τα μέτρα είναι 
ασυμβίβαστα με το κοινοτικό 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.
Σε έκτακτες περιπτώσεις, το κράτος 

μέλος που σκοπεύει να λάβει ένα μέτρο 
μπορεί να παρεκκλίνει από τις 
παραγράφους 1 και 2. Στις περιπτώσεις 
αυτές, τα μέτρα κοινοποιούνται χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή και στο 
κράτος μέλος καταγωγής, δηλώνοντας 
τους λόγους για τους οποίους το κράτος 
μέλος κρίνει ότι υπάρχει έκτακτη ανάγκη.

Αιτιολόγηση

Επιδιώκει τη συνοχή με το άρθρο 16. Η αμοιβαία αναγνώριση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα 
ακόμη πιο αποτελεσματικό μέσον της εσωτερικής αγοράς εάν τα κράτη μέλη εφάρμοζαν 
δεόντως την αρχή αυτή.

Τροπολογία 113
Άρθρο 16β (νέο)

Άρθρο 16β
Συμπληρωματική εναρμόνιση

1. Η Επιτροπή προτείνει, εάν χρειαστεί, 
ελάχιστα πρότυπα εναρμόνισης για τους 
ακόλουθους τομείς:
α) τους τομείς υπηρεσιών οι οποίοι 
αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 2, παρ. 1γ, στοιχείο α)·
β) τους τομείς υπηρεσιών στους οποίους 
εφαρμόζεται η αρχή της αμοιβαίας 
αναγνώρισης, σύμφωνα με το άρθρο 16, 
παράγραφος 1β·
γ) τις διατάξεις για την εκτέλεση 
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μεταφορών χρημάτων καθώς και 
μεταφορών νεκρών·
δ) τα ζητήματα που αναφέρονται στο 
άρθρο 39 για τα οποία δε ήταν δυνατό να 
καταρτιστούν κώδικες δεοντολογίας πριν 
από την ημερομηνία μεταφοράς στην 
εθνική νομοθεσία ή οι κώδικες των 
οποίων δεν ήταν επαρκείς για τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς·
ε) τα ζητήματα που εντοπίζονται μετά 
από τη διαδικασία αμοιβαίας 
αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 
41·

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία προτείνει την συμπληρωματική εναρμόνιση ώστε να έχουμε ένα ισορρροπημένο 
νομικό κείμενο με διατάξεις που δεν θα υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της δημιουργίας μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών. Επί 
πλέον, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης στηρίζεται στην ιδέα της ισοδυναμίας, επομένως 
απαιτούνται ελάχιστες προδιαγραφές για να διασφαλιστεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ 
κρατών μελών.

Τροπολογία 114
Άρθρο 16γ (νέο)

Άρθρο 16γ
Εφαρμογή της αρχής της χώρας 

καταγωγής
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
εφαρμογή της αρχής της χώρας 
καταγωγής σε ισχύουσες οδηγίες, όπως, 
λ.χ. η οδηγία για την τηλεόραση χωρίς 
σύνορα (89/552/ΕΟΚ)1 ή η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο (2000/31/EΚ)2

1 Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης 
Οκτωβρίου 1989 για τον συντονισμό ορισμένων 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την 
άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων.
2 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 
2000 για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά.
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Αιτιολόγηση 

Η αρχή της καταγωγής εξακολουθεί να εφαρμόζεται στους τομείς όπου ισχύει ήδη προκειμένου 
να διασφαλίσει την νομική ασφάλεια και τα κεκτημένα δικαιώματα.

Τροπολογία 115
Άρθρο 17

Γενικές παρεκκλίσεις από την αρχή της 
χώρας καταγωγής

Αρχή της χώρας προορισμού

Το άρθρο 16 δεν εφαρμόζεται: O πάροχος δύναται, για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών του, να ασκήσει προσωρινά τη 
δραστηριότητά του στη χώρα όπου 
παρέχει τις υπηρεσίες αυτές, υπό τους 
όρους που η χώρα αυτή επιβάλλει και 
στους δικούς της υπηκόους.

1) στις ταχυδρομικές υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, σημείο 1) της 
οδηγίας 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1·

Οι υπηρεσίες που προορίζονται για 
καταναλωτές σύμφωνα με το Παράρτημα 
ΙΓ πρέπει να συμφωνούν με τις νομικές 
και διοικητικές διατάξεις της χώρας 
προορισμού. 
Εν πάση περιπτώσει, ισχύει πάντοτε το 
άρθρο 17 για τους τομείς που 
καλύπτονται από το άρθρο 16, παρ. 1α, 
ιδίως όσον αφορά:

2) στις υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας που αναφέρονται στο άρθρο 2, 
σημείο 5) της οδηγίας 2003/54/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου2·
3) στις υπηρεσίες διανομής φυσικού 
αερίου που αναφέρονται στο άρθρο 2, 
σημείο 5) της οδηγίας 2003/55/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου3·
4) στις υπηρεσίες διανομής ύδατος·
5) στα θέματα που καλύπτονται από την 
οδηγία 96/71/ΕΚ∙

- θέματα που καλύπτονται από την οδηγία 
96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση 
εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών∙

6) στα θέματα που καλύπτονται από την 
οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4∙

- θέματα που καλύπτονται από την οδηγία 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου4 σχετικά με την 
προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
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προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών∙

7) στα θέματα που καλύπτονται από την 
οδηγία 77/249/ΕΟΚ του Συμβουλίου5·
8)  στις διατάξεις του άρθρου [..] της 
οδηγίας .../../ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
[σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων]·
9)  στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1408/71 που καθορίζουν την 
εφαρμοστέα νομοθεσία·
10)  στις διατάξεις της οδηγίας …/../ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [σχετικά με το δικαίωμα των 
πολιτών της Ένωσης και των μελών των 
οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να 
διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των 
κρατών μελών, σχετικά με την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1612/68 και με την κατάργηση 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 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
υποδοχής∙

- τις διατάξεις της οδηγίας …/../ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [σχετικά με το δικαίωμα των 
πολιτών της Ένωσης και των μελών των 
οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να 
διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των 
κρατών μελών, σχετικά με την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1612/68 και με την κατάργηση 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 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
υποδοχής∙

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

-  σε περίπτωση απόσπασης υπηκόων 
τρίτων χωρών, στην υποχρέωση έκδοσης 
θεώρησης διαβατηρίου για επίσκεψη η 
οποία επιβάλλεται από το κράτος μέλος 
απόσπασης, 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) αριθ. 259/93 του 
Συμβουλίου6∙

- το σύστημα έγκρισης που προβλέπεται 
στα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 259/93 του Συμβουλίου6 για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό 
της Κοινότητας καθώς και κατά την 
είσοδο και έξοδό τους∙

13) στα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, στα συγγενικά δικαιώματα, 

- τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
τα συγγενικά δικαιώματα, τις εταιρείες 
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στα δικαιώματα που αναφέρονται στην
οδηγία 87/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου7 και 
στην οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 καθώς 
και στα δικαιώματα βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας∙

συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων 
αυτών, τα δικαιώματα που αναφέρονται 
την οδηγία 87/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου7

και την οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 καθώς 
και τα δικαιώματα βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας∙

14) στις πράξεις για τις οποίες ο νόμος 
επιτάσσει την παρέμβαση 
συμβολαιογράφου·
15) στον κατά νόμο λογιστικό έλεγχο∙ - τον 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 δημόσιας τάξης, δημόσιας 
ασφάλειας ή δημόσιας υγείας·
17) στις ειδικές απαιτήσεις του κράτους 
μέλους στο οποίο μεταβαίνει ο πάροχος οι 
οποίες συνδέονται άμεσα με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του τόπου στον οποίο 
παρέχεται η υπηρεσία και είναι 
απαραίτητο να τηρηθούν για τη 
διασφάλιση της δημόσιας τάξης ή της 
δημόσιας ασφάλειας ή για την προστασία 
της δημόσιας υγείας ή του περιβάλλοντος·
18) στο καθεστώς προηγούμενης 
έγκρισης σχετικά με την επιστροφή των 
δαπανών νοσοκομειακής περίθαλψης·
19) στην ταξινόμηση οχημάτων που έχουν 
αποκτηθεί με χρηματοδοτική μίσθωση σε 
άλλο κράτος μέλος∙

- την ταξινόμηση οχημάτων που έχουν 
αποκτηθεί με χρηματοδοτική μίσθωση σε 
άλλο κράτος μέλος∙

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

- την ελευθερία των συμβαλλόμενων 
μερών να επιλέγουν το δίκαιο που διέπει 
τη σύμβασή τους∙

21) στις συμβάσεις που συνάπτονται από 
καταναλωτές που έχουν ως αντικείμενο 
την παροχή υπηρεσιών στο βαθμό που οι 
διατάξεις που τις ρυθμίζουν δεν είναι 
πλήρως εναρμονισμένες στο κοινοτικό 
επίπεδο·
22) στην τυπική εγκυρότητα των 
συμβάσεων που γεννούν ή μεταβιβάζουν 
δικαιώματα για ακίνητα περιουσιακά 
στοιχεία, όταν οι εν λόγω συμβάσεις 
υπόκεινται σε επιτακτικές τυπικές 
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απαιτήσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία του 
κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται 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.

- τον τρόπο άσκησης δραστηριοτήτων 
μεταφορών χρημάτων και μεταφορών 
νεκρών.

1 EE. L 15 της 21.1.1998, σ. 14.
2 EE. L 176 της 15.7.2003, σ. 37.
3 EE. L 176 της 15.7.2003, σ. 57.
4 EE. L 281 της 28.11.1995, σ. 1. 4 EE L 281 της 28.11.1995, σ. 1.
5 EE. L 78 της 26.3.1977, σ. 17.
6 EE. L 30 της 6.2.1993, σ. 1. 6 EE L 30 της 6.2.1993, σ. 1.
7 EE. L 24 της 27.1.1987, σ. 36. 7 EE. L 24 της 27.1.1987, σ. 36.
8 EE. L 77 της 27.3.1996, σ. 20. 8 EE L 77 της 27.3.1996, σ. 20.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 50, εδάφιο 2, που ενσωματώθηκε στο Σύνταγμα στο άρθρο ΙΙΙ-145, τονίζει ότι ο 
πάροχος δικαιούται να υπάγεται στις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνες που η χώρα προορισμού 
επιβάλλει στους δικούς της υπηκόους.

Τροπολογία 116
Άρθρο 18

Μεταβατικές παρεκκλίσεις από την αρχή 
της χώρας καταγωγής

διαγράφεται

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 παίκτης στοιχηματίζει νομισματική 
αξία, περιλαμβανομένων των 
λαχειοφόρων αγορών και των 
συναλλαγών στοιχημάτων·
γ) στην πρόσβαση στις δραστηριότητες 
δικαστικής είσπραξης των οφειλών.
2. Οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στην 
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παράγραφο 1, στοιχεία α) και γ) του 
παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται μετά 
τη θέση σε εφαρμογή των μέσων 
εναρμόνισης που αναφέρονται στο άρθρο 
40, παράγραφος 1 και, σε κάθε 
περίπτωση, μετά την 1η Ιανουαρίου 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).

Αιτιολόγηση

Επιδιώκει τη συνοχή με την τροπολογία στο άρθρο 16.

Τροπολογία 117
Άρθρο 19

Παρεκκλίσεις από την αρχή της χώρας 
καταγωγής για μεμονωμένες περιπτώσεις

διαγράφεται

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 16 και 
κατ’ εξαίρεση, ένα κράτος μέλος μπορεί 
να λάβει ένα μέτρο κατά παρόχου 
υπηρεσιών ο οποίος είναι εγκατεστημένος 
σε άλλο κράτος μέλος σε έναν από τους 
ακόλουθους τομείς:
α) την ασφάλεια των υπηρεσιών, 
περιλαμβανομένων των πτυχών που 
αφορούν τη 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 
προστασία των ανηλίκων.
2. Το μέτρο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να ληφθεί μόνο στο 
πλαίσιο του 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 
αποτελέσει αντικείμενο κοινοτικής 
εναρμόνισης στους τομείς που ορίζονται 
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στην παράγραφο 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 σχέση 
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 
κυκλοφορία των υπηρεσιών ή επιτρέπουν 
παρεκκλίσεις από αυτήν οι οποίες 
προβλέπονται από κοινοτικά νομοθετικά 
κείμενα.

Αιτιολόγηση

Επιδιώκει τη συνοχή με την αντικατάσταση της αρχής της χώρας καταγωγής από την αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης.

Τροπολογία 118
Άρθρο 20, παράγραφος 1, εδάφιο 1 

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

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιβάλλουν 
στους αποδέκτες απαιτήσεις οι οποίες 
περιορίζουν την πρόσβαση στην αγορά ενός 
φορέα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος 
μέλος, ιδίως τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί αφορούν την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά μόνον του παρόχου υπηρεσιών 
και όχι τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Τροπολογία 119
Άρθρο 20 στοιχείο β)

β) όρια στη δυνατότητα φορολογικών 
ελαφρύνσεων ή χορήγησης οικονομικών 
ενισχύσεων, λόγω του γεγονότος ότι ο πάροχος 
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος ή 
σε συνάρτηση με τον τόπο παροχής της 

β) όρια που επιφέρουν διακρίσεις στη 
δυνατότητα φορολογικών ελαφρύνσεων ή 
χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων που έχουν 
διατεθεί για τη χρήση μιας ειδικής υπηρεσίας, 
λόγω του γεγονότος ότι ο πάροχος είναι 



PE 355.744v03-00 76/100 PR\565998EL.doc

EL

υπηρεσίας∙ εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος ή σε 
συνάρτηση με τον τόπο παροχής της υπηρεσίας∙

Τροπολογία 120
Άρθρο 20 στοιχείο γ)

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 μιας 
υπηρεσίας που προέρχεται από άλλο κράτος 
μέλος.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πτυχή αυτή εξετάσθηκε ήδη στην οδηγία 97/7/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των καταναλωτών για συμβάσεις από απόσταση.

Τροπολογία 121
Άρθρο 23

Κάλυψη ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης

διαγράφεται

1. Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να 
εξαρτούν από τη χορήγηση άδειας την 
οικονομική κάλυψη της μη 
νοσοκομειακής ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης στις περιπτώσεις που 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 
παρασχέθηκε μη νοσοκομειακή 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ένα 
άλλο κράτος μέλος, τις προϋποθέσεις και 
διατυπώσεις που θέτουν στο έδαφός τους 
για την παροχή μη νοσοκομειακής 
περίθαλψης, όπως είναι ιδίως η απαίτηση 
επίσκεψης γενικού γιατρού πριν από την 
επίσκεψη ειδικού γιατρού ή οι 
λεπτομέρειες κάλυψης ορισμένων 
οδοντιατρικών εργασιών.
2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η άδεια 
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για την οικονομική κάλυψη, από το δικό 
τους σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, 
νοσοκομειακής περίθαλψης η οποία έχει 
παρασχεθεί σε άλλο κράτος μέλος να μην 
απορρίπτεται, όταν η περίθαλψη αυτή 
περιλαμβάνεται στις παροχές που 
προβλέπει η νομοθεσία στο κράτος μέλος 
ασφάλισης και η περίθαλψη αυτή δεν 
μπορεί να παρασχεθεί στον ασθενή μέσα 
σε προθεσμία αποδεκτή από ιατρική 
σκοπιά, λαμβανομένων υπόψη της 
κατάστασης της υγείας του ασθενούς και 
της πιθανής εξέλιξης της ασθένειάς του.
3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
οικονομική κάλυψη, από το δικό τους 
σύστημα κοινωνικής 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 
παρέχεται στο έδαφός τους.
4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
συστήματά τους για τη χορήγηση άδειας 
με σκοπό την κάλυψη περίθαλψης η 
οποία έχει παρασχεθεί σε άλλο κράτος 
μέλος να συνάδουν με τις διατάξεις των 
άρθρων 9, 10, 11 και 13.

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με τις τροπολογίες που στοχεύουν στον αποκλεισμό των υπηρεσιών του 
τομέα της υγείας από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Μία οριζόντια οδηγία-πλαίσιο 
αυτού του είδους δεν αποτελεί κατάλληλο μέσον για τη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας. Είναι 
επομένως προτιμότερο να θεσπισθεί ειδική νομοθεσία για τις υπηρεσίες αυτές καθώς και για τη 
βελτίωση της κινητικότητας των ασθενών.

Τροπολογία 122
Άρθρο 24

Ειδικές διατάξεις σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων

διαγράφεται

1. Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών αποσπά 
έναν εργαζόμενο στο έδαφος άλλου 
κράτους μέλους με σκοπό να παράσχει 
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μια υπηρεσία, το κράτος μέλος 
απόσπασης προβαίνει, στο έδαφός του, 
στους απαραίτητους ελέγχους, 
επιθεωρήσεις και έρευνες προκειμένου να 
εξασφαλίσει την τήρηση των όρων 
απασχόλησης και εργασίας που ισχύουν 
δυνάμει της οδηγίας 96/71/EΚ και 
λαμβάνει μέτρα, στο πλαίσιο της τήρησης 
της κοινοτικής νομοθεσίας, κατά του 
παρόχου που δεν συμμορφώνεται, 
ενδεχομένως, με αυτούς τους όρους.
Ωστόσο, το κράτος μέλος απόσπασης δεν 
μπορεί να επιβάλει στον πάροχο ούτε 
στον εργαζόμενο που έχει αυτός 
αποσπάσει, για κάθε ζήτημα που 
καλύπτει το άρθρο 17, σημείο 5, τις 
ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) την υποχρέωση να εξασφαλίσει άδεια 
από τις αρμόδιες αρχές του ή να εγγραφεί 
σε αυτές τις αρχές ή οποιαδήποτε άλλη 
αντίστοιχη υποχρέωση·
β) την υποχρέωση να υποβάλει δήλωση, 
εκτός από τις δηλώσεις που αφορούν 
δραστηριότητα η οποία αναφέρεται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/71/ΕΚ οι 
οποίες μπορούν να διατηρηθούν έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2008·
γ) την υποχρέωση να διαθέτει 
αντιπρόσωπο στο έδαφός του·
δ) την υποχρέωση να τηρεί και να 
φυλάσσει έγγραφα σχετικά με την 
κοινωνική ασφάλιση στο έδαφός του ή 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
ισχύουν στο έδαφός του.
2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, το κράτος μέλος 
καταγωγής μεριμνά ώστε ο πάροχος 
υπηρεσιών να λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι σε θέση 
να γνωστοποιήσει στις αρμόδιες αρχές 
του καθώς και στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους απόσπασης, έως και δυο 
χρόνια μετά τη λήξη της απόσπασης, τις 
ακόλουθες πληροφορίες:
α) την ταυτότητα του αποσπασμένου
εργαζομένου·
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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 εργαζόμενο.
Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, το κράτος μέλος 
καταγωγής επικουρεί το κράτος μέλος 
απόσπασης, ώστε να εξασφαλίζεται η 
τήρηση των όρων απασχόλησης και 
εργασίας που εφαρμόζονται δυνάμει της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ και γνωστοποιεί με 
δική του πρωτοβουλία στο κράτος μέλος 
απόσπασης τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο όταν 
γνωρίζει ακριβή περιστατικά τα οποία 
μαρτυρούν ενδεχόμενες παρατυπίες του 
παρόχου σχετικά με τους όρους 
απασχόλησης και εργασίας.

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής ασφάλειας, οι ενδεχόμενες διευκρινίσεις στο θέμα της απόσπασης 
εργαζομένων πρέπει να καλυφθούν από την ήδη υπάρχουσα οδηγία  96/71/EΚ. Έτσι, η παρούσα 
οδηγία δεν πρέπει να προκαταλαμβάνει τις τομεακές οδηγίες που διέπουν δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών.

Τροπολογία 123
Άρθρο 25

Άρθρο 25 διαγράφεται
Απόσπαση υπηκόων τρίτων χωρών
1. Με την επιφύλαξη του συστήματος 
παρεκκλίσεων που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2, όταν ένας πάροχος αποσπά 
εργαζόμενο ο οποίος είναι υπήκοος τρίτης 
χώρας στο έδαφος άλλου κράτους μέλους 
για να παράσχει εκεί μια υπηρεσία, το 
κράτος μέλος απόσπασης δεν μπορεί να 
επιβάλει στον πάροχο ούτε στον 
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εργαζόμενο που έχει αυτός αποσπάσει την 
υποχρέωση να διαθέτει έγγραφο εισόδου, 
εξόδου ή παραμονής ή άδεια εργασίας για 
την πρόσβαση σε θέση απασχόλησης ούτε 
άλλες ισοδύναμες προϋποθέσεις.
2. Η παράγραφος 1 δεν θίγει τη 
δυνατότητα των κρατών μελών να 
επιβάλουν υποχρέωση θεώρησης 
διαβατηρίου σε υπηκόους τρίτων χωρών 
που δεν απολαμβάνουν το καθεστώς 
αμοιβαίας ισοδυναμίας που προβλέπεται 
στο άρθρο 21 της σύμβασης για την 
εφαρμογή της συμφωνίας του Σένγκεν.
3. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 το κράτος μέλος καταγωγής 
μεριμνά ώστε ο πάροχος υπηρεσιών να μην 
αποσπά εργαζόμενο παρά μόνον εφόσον 
αυτός κατοικεί στο έδαφός του σύμφωνα 
με τις εθνικές ρυθμίσεις και απασχολείται 
κανονικά στο έδαφός του.
Το κράτος μέλος καταγωγής δεν θεωρεί 
την απόσπαση του εργαζομένου με σκοπό 
την παροχή υπηρεσίας σε άλλο κράτος 
μέλος ως διακοπή της παραμονής ή της 
δραστηριότητας του αποσπασμένου 
εργαζόμενου και δεν αρνείται την 
επανεισδοχή του αποσπασμένου 
εργαζόμενου στο έδαφός του δυνάμει των 
εθνικών του ρυθμίσεων.
Το κράτος μέλος καταγωγής γνωστοποιεί 
στο κράτος μέλος απόσπασης, το 
συντομότερο 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.

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής ασφάλειας, οι ενδεχόμενες διευκρινίσεις στο θέμα της απόσπασης 
εργαζομένων πρέπει να καλυφθούν από την ήδη υπάρχουσα οδηγία  96/71/EΚ. Έτσι, η παρούσα 
οδηγία δεν πρέπει να προκαταλαμβάνει τις τομεακές οδηγίες που διέπουν δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών.
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Τροπολογία 124
Άρθρο 26, παράγραφος 1, εδάφιο 1

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

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
πάροχοι υπηρεσιών να θέτουν στη διάθεση 
του αποδέκτη τους και του ενιαίου κέντρου 
εξυπηρέτησης στα κράτη μέλη υποδοχής 
τις ακόλουθες πληροφορίες:

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που διατίθενται είναι χρήσιμες τόσο για τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης όσο και 
για τους παραλήπτες.

Τροπολογία 125
Άρθρο 26, παράγραφος 2, εδάφιο 1

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

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1:

Αιτιολόγηση

Ο πάροχος των υπηρεσιών δεν έχει επιλογή ως προς τη στιγμή διαβίβασης των πληροφοριών. 
Κάτι τέτοιο θα αντέφασκε προς τις ευρωπαϊκές διατάξεις που προβλέπουν την κοινοποίηση των 
γενικών όρων πώλησης είτε πριν είτε κατά τη σύναψη μιας σύμβασης.

Τροπολογία 126
Άρθρο 26, παράγραφος 2, στοιχείο γ)

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

γ) να είναι εύκολα προσβάσιμες στον αποδέκτη, 
ιδίως ηλεκτρονικά, μέσω διεύθυνσης που 
γνωστοποιείται από τον πάροχο∙

Αιτιολόγηση

Πρέπει η διαβίβαση πληροφοριών στον παραλήπτη να μη γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικώς, 
διότι πολλοί καταναλωτές δεν έχουν πρόσβαση π.χ. στο Ιντερνέτ. Πρέπει να προβλεφθούν 
εναλλακτικές δυνατότητες.

Τροπολογία 127
Άρθρο 26, παράγραφος 3, εδάφιο 1

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι 
υπηρεσιών, μετά από αίτηση του αποδέκτη 
των υπηρεσιών τους, να γνωστοποιούν τις 

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι 
υπηρεσιών να γνωστοποιούν τις ακόλουθες 
συμπληρωματικές πληροφορίες:
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ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:

Αιτιολόγηση

Η γνωστοποίηση των πληροφοριών θα έπρεπε να πραγματοποιείται με αυτόματο τρόπο και όχι 
κατόπιν αιτήσεως.

Τροπολογία 128
Άρθρο 26, παράγραφος 3, στοιχείο α)

α) τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας∙ α) τα πλήρη και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
της υπηρεσίας∙

Αιτιολόγηση

Πρέπει ο αποδέκτης να γνωρίζει όλα τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας. Η περιγραφή πρέπει να 
καθιστά δυνατή τη σύγκριση με προσφορές άλλων παρόχων. 

Τροπολογία 129
Άρθρο 27, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν, 
όταν ο πάροχος μεταβαίνει από ένα κράτος 
μέλος σε άλλο για πρώτη φορά προκειμένου 
να παράσχει τις υπηρεσίες του, να 
ενημερώσει προηγουμένως την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους υποδοχής με 
γραπτή δήλωση που θα περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες που αφορούν την ασφαλιστική 
κάλυψη ή άλλα μέσα προσωπικής ή 
συλλογικής προστασίας στο θέμα της 
επαγγελματικής ευθύνης. Η δήλωση αυτή 
ανανεώνεται κάθε έτος εάν ο πάροχος 
προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες 
προσωρινά ή ευκαιριακά εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους κατά το 
συγκεκριμένο έτος. Ο πάροχος μπορεί να 
υποβάλει αυτή τη δήλωση με οποιοδήποτε 
μέσον.

Αιτιολόγηση

Για τη συνοχή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, είναι προτιμότερο να διατυπωθούν οι ίδιες 
διατάξεις που είχαν προταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την κοινή θέση του 
Συμβουλίου περί αμοιβαίας αναγνώρισης των πτυχίων (2002/0061 (COD)).
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Τροπολογία 130
Article 27, παράγραφος 2

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

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι 
να γνωστοποιούν στον αποδέκτη τις 
πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια ή τις 
εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, ιδίως τα στοιχεία του ασφαλιστή ή του 
εγγυητή και τη γεωγραφική κάλυψη.

Αιτιολόγηση

Για τη συνοχή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, είναι προτιμότερο να διατυπωθούν οι ίδιες 
διατάξεις που είχαν προταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την κοινή θέση του 
Συμβουλίου περί αμοιβαίας αναγνώρισης των πτυχίων (2002/0061 (COD)).

Τροπολογία 131
Άρθρο 27, παράγραφος 3, εδάφιο 1

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

3. Όταν ένας πάροχος εγκαθίσταται στο 
έδαφός τους, τα κράτη μέλη δεν απαιτούν 
επαγγελματική ασφάλεια ή 
χρηματοοικονομική εγγύηση εφόσον ο 
πάροχος καλύπτεται ήδη από ισοδύναμη ή 
κατ’ ουσία συγκρίσιμη, ως προς το σκοπό 
της, εγγύηση σε άλλο κράτος μέλος στο 
οποίο είναι ήδη εγκατεστημένος.
Όταν ένα κράτος μέλος υποδοχής απαιτεί 
από τους υπηκόους του, προκειμένου αυτοί 
να μπορούν να ασκήσουν δραστηριότητα 
παροχής υπηρεσιών, να αποδείξουν ότι ο 
είναι ασφαλισμένοι έναντι των οικονομικών 
κινδύνων που συνδέονται με την 
επαγγελματική ευθύνη βάσει των νομικών 
και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν 
στο κράτος μέλος υποδοχής σε ό,τι αφορά 
τους όρους και την έκταση αυτής της 
εγγύησης, το εν λόγω κράτος μέλος δέχεται 
ως επαρκή απόδειξη μια βεβαίωση 
εκδοθείσα από τράπεζα ή ασφαλιστική 
επιχείρηση άλλου κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Για τη συνοχή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, είναι προτιμότερο να διατυπωθούν οι ίδιες 
διατάξεις που είχαν προταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την κοινή θέση του 
Συμβουλίου περί αμοιβαίας αναγνώρισης των πτυχίων (2002/0061 (COD)).
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Τροπολογία 132
Άρθρο 30, παράγραφος 2, εδάφιο 1

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

Στο μέτρο που επιτρέπεται η άσκηση 
δραστηριοτήτων πολλαπλών ειδικοτήτων
μεταξύ των μνημονευομένων στην 
παράγραφο 1, σημεία α) και β) παρόχων 
υπηρεσιών, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε :

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Τροπολογία 133
Άρθρο 30, παράγραφος 4 

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

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

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Τροπολογία 134
Άρθρο 33, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν, μετά από 
αίτηση αρμόδιας αρχής άλλου κράτους 
μέλους, τις πληροφορίες σχετικά με τις 
ποινικές καταδίκες, με τις διοικητικές ή 
πειθαρχικές 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 υπό αμφισβήτηση την ικανότητά του 
να ασκήσει τη δραστηριότητά του ή την
επαγγελματική του αξιοπιστία.

1. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν, μετά από 
αίτηση αρμόδιας αρχής άλλου κράτους 
μέλους, τις πληροφορίες σχετικά με τις 
ποινικές καταδίκες, με τις διοικητικές ή 
πειθαρχικές κυρώσεις ή μέτρα και με τις 
αποφάσεις για δόλιες χρεωκοπίες που έχουν 
εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές τους κατά 
παρόχου και οι οποίες έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στην επαγγελματική του 
ικανότητα ή αξιοπιστία.

Οποιαδήποτε αίτηση βάσει της 
παραγράφου 1 πρέπει να είναι δεόντως 
αιτιολογημένη, ιδίως ως προς τους λόγους 
που ζητούνται οι πληροφορίες.
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Τροπολογία 135
Άρθρο 33, παράγραφος 3

3. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 1 
πρέπει να γίνονται σεβαστά τα κατοχυρωμένα 
δικαιώματα των προσώπων που έχουν 
καταδικασθεί ή υποστεί κυρώσεις στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά
την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

3. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 
2 πρέπει να γίνονται σεβαστές οι διατάξεις
σχετικά με τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των 
προσώπων που έχουν καταδικασθεί ή υποστεί 
κυρώσεις, ακόμη και από επαγγελματικές 
ενώσεις, στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη καθώς 
και με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 136
Άρθρο 34

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εξουσίες εποπτείας και ελέγχου του παρόχου 
υπηρεσιών σε σχέση με τις δραστηριότητές 
του, οι οποίες προβλέπονται από τις εθνικές 
τους νομοθεσίες, ασκούνται επίσης στην 
περίπτωση που η υπηρεσία παρέχεται εντός 
άλλου κράτους μέλους.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
ασκούνται οι εξουσίες εποπτείας και 
ελέγχου του παρόχου υπηρεσιών σε σχέση 
με τις δραστηριότητές του, οι οποίες 
προβλέπονται από τις εθνικές τους 
νομοθεσίες.

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με την τροπολογία στο άρθρο 16.

Τροπολογία 137
Άρθρο 35, παράγραφος 1

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

1. Τα κράτη μέλη αλληλοβοηθούνται και 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να 
συνεργάζονται αποτελεσματικά μεταξύ τους 
με σκοπό να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των 
παρόχων και των υπηρεσιών τους.

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με την τροπολογία στο άρθρο 16.

Τροπολογία 138
Άρθρο 36, παράγραφος 1
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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 
εγκατάστασή του, οι αρμόδιες αρχές του εν 
λόγω κράτους μέλους συμμετέχουν στον 
έλεγχο του παρόχου σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

1. Όταν ένας πάροχος μετακινείται σε άλλο 
κράτος μέλος για να παράσχει την υπηρεσία 
του, χωρίς να έχει εκεί την εγκατάστασή 
του, οι αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους 
μέλους προβαίνουν στον έλεγχο του 
παρόχου.

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με την τροπολογία στο άρθρο 16.

Τροπολογία 139
Άρθρο 36, παράγραφος 2, εδάφιο 1

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

2. Οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 προβαίνουν στους απαραίτητους 
ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες επιτόπου. 
Παρεμβαίνουν εντός των ορίων των 
αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί στο δικό 
τους κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με τις τροπολογίες στα άρθρα 16 και 17.

Τροπολογία 140
Άρθρο 36, παράγραφος 2, εδάφιο 2, στοιχείο α)

α) συνιστούν αποκλειστικά εκτιμήσεις των 
πραγματικών περιστατικών και δεν 
συνεπάγονται τη λήψη κανενός μέτρου κατά 
του παρόχου, με εξαίρεση τις παρεκκλίσεις για 
μεμονωμένες περιπτώσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 19·

α) συνιστούν εκτιμήσεις των πραγματικών 
περιστατικών∙

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με τις τροπολογίες στα άρθρα 16 και 17.

Τροπολογία 141
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Άρθρο 37

Άρθρο 37 διαγράφεται
Αμοιβαία βοήθεια στις περιπτώσεις 

παρεκκλίσεων από την αρχή της χώρας 
καταγωγής για μεμονωμένες 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 παρόντος άρθρου με την επιφύλαξη 
των δικαστικών διαδικασιών.
2. Το κράτος μέλος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ζητά από το κράτος μέλος 
καταγωγής να λάβει μέτρα κατά του 
παρόχου της υπηρεσίας παρέχοντας κάθε 
κατάλληλη πληροφορία για την επίμαχη 
υπηρεσία και δηλώνοντας τα πραγματικά 
περιστατικά της υπόθεσης.
Το κράτος μέλος καταγωγής ελέγχει 
χωρίς καθυστέρηση εάν ο πάροχος ασκεί 
νόμιμα τις δραστηριότητές του καθώς 
και τα περιστατικά εξαιτίας των οποίων 
υποβλήθηκε η αίτηση. Γνωστοποιεί χωρίς 
καθυστέρηση στο κράτος μέλος που 
υπέβαλε την αίτηση τα μέτρα που έλαβε ή 
σκοπεύει να λάβει ή, ενδεχομένως, τους 
λόγους για τους οποίους δεν έλαβε μέτρα.
3. Μετά τη γνωστοποίηση του κράτους 
μέλους καταγωγής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, δεύτερο εδάφιο, το κράτος 
μέλος που υπέβαλε την αίτηση κοινοποιεί
στην Επιτροπή και στο κράτος μέλος 
καταγωγής την πρόθεσή του να λάβει 
μέτρα δηλώνοντας :
α) τους λόγους για τους οποίους κρίνει ως 
ανεπαρκή τα μέτρα που έλαβε ή σκοπεύει 
να λάβει το κράτος μέλος καταγωγής·
β) τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι 
τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει τηρούν 
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 19.
4. Τα μέτρα μπορούν να ληφθούν μόνο 
μετά την παρέλευση προθεσμίας 
δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την 
κοινοποίηση που προβλέπεται στην 
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παράγραφο 3.
5. Με την επιφύλαξη της ευχέρειας του 
κράτους μέλους να λάβει τα εν λόγω 
μέτρα μετά την παρέλευση της 
προθεσμίας που ορίζεται στην 
παράγραφο 4, η Επιτροπή εξετάζει χωρίς 
καθυστέρηση κατά πόσο συμβιβάζονται 
τα κοινοποιημένα μέτρα με το κοινοτικό 
δίκαιο.
Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι τα μέτρα είναι 
ασυμβίβαστα με το κοινοτικό 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 να παρεκκλίνει από τις 
παραγράφους 3 και 4. Στις περιπτώσεις 
αυτές τα μέτρα κοινοποιούνται χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή και στο 
κράτος μέλος καταγωγής, δηλώνοντας 
τους λόγους για τους οποίους το κράτος 
μέλος κρίνει ότι υπάρχει έκτακτη ανάγκη.

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με την τροπολογία στο άρθρο 16 α καθώς και με την αντικατάσταση της 
αρχής της χώρας καταγωγής από την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Τροπολογία 142
Άρθρο 38 

Η Επιτροπή εκδίδει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 42, 
παράγραφος 2, τα απαραίτητα εκτελεστικά 
μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος 
κεφαλαίου με αντικείμενο τον καθορισμό 
των προθεσμιών που αναφέρονται στα 
άρθρα 35 και 37 και τους πρακτικούς όρους 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων 
με ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως τις διατάξεις για 
τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων 
πληροφοριών.

Η Επιτροπή εκδίδει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 42, 
παράγραφος 2, τα απαραίτητα εκτελεστικά 
μέτρα για την εφαρμογή του άρθρου 35 και 
τους πρακτικούς όρους ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων με 
ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως τις διατάξεις για τη 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων 
πληροφοριών.
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Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με την τροπολογία στο άρθρο 37.

Τροπολογία 143
Άρθρο 39, παράγραφος 2 

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

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
κώδικες δεοντολογίας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 να είναι επίσης προσβάσιμοι 
εξ αποστάσεως, με ηλεκτρονικά μέσα, και 
να διαβιβάζονται στην Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η διαβίβαση πληροφοριών στον παραλήπτη να μην γίνεται μόνον διά της 
ηλεκτρονικής οδού, διότι πολλοί καταναλωτές δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Τροπολογία 144
Άρθρο 39, παράγραφος 3 

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

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι 
υπηρεσιών να δηλώνουν, σε κάθε 
πληροφοριακό έγγραφο που περιγράφει με 
τρόπο αναλυτικό τις υπηρεσίες τους, τυχόν 
κώδικες δεοντολογίας στους οποίους υπόκεινται 
καθώς και τη διεύθυνση στην οποία μπορεί 
κανείς να συμβουλευθεί τους κώδικες 
ηλεκτρονικά και σε ποιες γλώσσες.

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε όλες τις περιπτώσεις και όχι μόνον κατόπιν αιτήσεως.

Τροπολογία 145
Άρθρο 39, παράγραφος 4

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

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν 
συνοδευτικά μέτρα για να ενθαρρύνουν τους 
επαγγελματικούς συλλόγους και οργανώσεις ή 
ενώσεις να εφαρμόζουν σε εθνικό επίπεδο, ως 
ελάχιστο πρότυπο, τους κώδικες δεοντολογίας 
που εγκρίνονται σε κοινοτικό επίπεδο. Τούτο 
δεν επηρεάζει την εφαρμογή αυστηρότερων 
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απαιτήσεων σε ό,τι αφορά τους κώδικες 
δεοντολογίας από τις επαγγελματικές 
οργανώσεις ή ενώσεις.

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να εμποδίσουμε τα κράτη μέλη ή τις επαγγελματικές οργανώσεις να αναπτύξουν πιο 
απαιτητικούς κώδικες δεοντολογίας.

Τροπολογία 146
Άρθρο 40

Άρθρο 40 διαγράφεται
Συμπληρωματική εναρμόνιση

1. Το αργότερο έως τις [ένα χρόνο μετά 
την έναρξη ισχύος] η Επιτροπή υποβάλλει 
νομοθετικές 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 παίκτης στοιχηματίζει νομισματική 
αξία, περιλαμβανομένων των 
λαχειοφόρων αγορών και των 
συναλλαγών στοιχημάτων, με βάση την 
έκθεση της Επιτροπής και μετά από 
ευρεία διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη·
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 περιπτώσεις και φανέρωσαν 
την ανάγκη εναρμόνισης σε κοινοτικό 
επίπεδο·
β) τα ζητήματα που αναφέρονται στο 
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άρθρο 39 για τα οποία δε στάθηκε δυνατό 
να καταρτιστούν κώδικες δεοντολογίας 
πριν από την ημερομηνία μεταφοράς 
στην εθνική νομοθεσία ή είναι ανεπαρκή 
για τη διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς·
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.

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνοχή με την τροπολογία στο άρθρο 16 β καθώς και με την αντικατάσταση της 
αρχής της χώρας καταγωγής από την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Τροπολογία 147
Άρθρο 42, παράγραφος 3α (νέα)

3α. Κατόπιν πρωτοβουλίας της 
Επιτροπής ή αιτήσεως κράτους μέλους, η 
επιτροπή εξετάζει ζητήματα που αφορούν 
τις διευκρινίσεις στο περιεχόμενο των 
παραρτημάτων της παρούσας οδηγίας.
Η Επιτροπή γνωστοποιεί αμελλητί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οποιαδήποτε 
τροποποίηση των παραρτημάτων της 
παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Οι κατάλογοι των παραρτημάτων είναι ενδεικτικοί και στοχεύουν στη διασαφήνιση του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας. Για το λόγο αυτό πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα αναθεώρησης, 
τροποποίησης ή ενημέρωσης των καταλόγων.

Τροπολογία 148
Άρθρο 45, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν 
με την παρούσα οδηγία πριν από τις [δύο

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

[τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος]. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο αυτών των διατάξεων∙ καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και της 
παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία που προβλέπεται από την Επιτροπή για την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας είναι πολύ σύντομη σε σχέση με τις απαραίτητες αλλαγές στη δομή των 
κρατών μελών.
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Τροπολογία 149
Παράρτημα Ι Α (νέο)

Υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1

Παράρτημα I A
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες

Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης

Υπηρεσίες ακινήτων

Υπηρεσίες εκμίσθωσης/χρηματοδοτικής μίσθωσης
χωρίς τη συμμετοχή τρίτων φορέων

Άλλες υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Υπηρεσίες στο διαφημιστικό τομέα
Υπηρεσίες έρευνας της αγοράς και δημοσκόπησης
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης 
Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων
Υπηρεσίες στον τομέα της γεωργίας, της 
επαγγελματικής θήρας και της δασοκομίας
Υπηρεσίες στον τομέα της αλιείας
Υπηρεσίες στον τομέα των ορυκτών πρώτων υλών
Υπηρεσίες στον τομέα της μεταποιητικής βιομηχανίας
Υπηρεσίες στον τομέα της διανομής ενέργειας
Υπηρεσίες τοποθέτησης και εξασφάλισης προσωπικού
Έρευνα και ασφάλεια
Συναφείς υπηρεσίες παροχής επιστημονικών
και τεχνικών συμβουλών
Συντήρηση και επιδιόρθωση εξοπλισμού 
(μη περιλαμβανομένων σκαφών, αεροσκαφών 
ή άλλου εξοπλισμού μεταφορών)
Υπηρεσίες κτηρίων-καθαρισμού
Φωτογραφικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες συσκευασίας
Υπηρεσίες εκτύπωσης και δημοσίευσης
Υπηρεσίες συνεδριακής υποστήριξης

Αιτιολόγηση

Οι κατάλογοι των παραρτημάτων είναι ενδεικτικοί και στοχεύουν στη διασαφήνιση του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας.
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Τροπολογία 150
Παράρτημα Ι Β (νέο)

Υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 16, παρ. 1β

Παράρτημα I B

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γενικές εργασίες ανέγερσης κτηρίων

Γενικές κατασκευές δημοσίων έργων

Εργασίες εγκατάστασης και συναρμολόγησης

Ολοκλήρωση κατασκευών και τελικές εργασίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Υπηρεσίες παραγγελιοδόχων

Υπηρεσίες χονδρικής πωλήσεως

Υπηρεσίες λιανικής πωλήσεως

Δικαιόχρηση

Αιτιολόγηση

Οι κατάλογοι των παραρτημάτων είναι ενδεικτικοί και στοχεύουν στη διασαφήνιση του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας.
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Τροπολογία 151
Παράρτημα I Γ (νέο)

Υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 17, παράγραφος 1

Παράρτημα I Γ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υπηρεσίες εξυγίανσης

Υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων

Υπηρεσίες αποχετεύσεων και παρεμφερείς υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 

Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων 
και διοργανωτών ταξιδίων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ

Υπηρεσίες στους τομείς του αθλητισμού 
και της αναψυχής

Αιτιολόγηση

Οι κατάλογοι των παραρτημάτων είναι ενδεικτικοί και στοχεύουν στη διασαφήνιση του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Στις 11 Νοεμβρίου 2004, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών διοργάνωσε δημόσια ακρόαση για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. 
Μολονότι όλοι όσοι είχαν συμμετάσχει στην ακρόαση συμφώνησαν ως προς το ότι η 
εσωτερική αγορά υπηρεσιών θα πρέπει αν επεκταθεί περαιτέρω, οι απόψεις ως προς τα 
εφαρμοζόμενα μέσα διίσταντο σε μεγάλο βαθμό. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες, 
καθώς και η εισηγήτρια τάχθηκαν κατά του περιττού προστατευτισμού. Ωστόσο, 
υποστήριξαν υψηλές απαιτήσεις ως προς την ποιότητα και την προστασία, ιδίως στον 
κοινωνικό τομέα και στους τομείς του περιβάλλοντος και του δικαίου των καταναλωτών 
προκειμένου να διασφαλισθεί δίκαιος ανταγωνισμός.

Κατά τη δημόσια ακρόαση έγινε σαφές ότι η παρούσα πρόταση οδηγίας υπερβαίνει σε 
μεγάλο βαθμό το δεδομένο της στόχο. Στη σημερινή της μορφή, η πρόταση αφήνει άλυτα 
πολλά προβλήματα καθώς και κενά νομικής ασάφειας.

Στις 21 Δεκεμβρίου  2004, η εισηγήτρια υπέβαλε έγγραφο εργασίας στο οποίο εντοπίζονται 
οι ακόλουθοι τομείς προβλημάτων:  το πεδίο εφαρμογής, η αρχή της χώρας καταγωγής, ο 
έλεγχος και η συμβατότητα με το κοινοτικό κεκτημένο. Η εισηγήτρια εκφράζει την 
πεποίθηση ότι στους τομείς αυτούς απαιτούνται εκτεταμένες τροποποιήσεις ούτως ώστε να 
μπορεί να επιτευχθεί ευρεία συναίνεση.

Προκειμένου να διασφαλισθεί υψηλό επίπεδο διαφάνειας και συνεργασίας δημιουργήθηκε 
μία νέα μέθοδος εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη σύσταση μιας ad hoc ομάδας 
εργασίας. Υπό την προεδρία της εισηγήτριας πραγματοποιήθηκαν τακτικές συνεδριάσεις των 
μελών της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς, και ειδικότερα των σκιωδών εισηγητών, των 
συντακτών γνωμοδοτήσεων και των σκιωδών εισηγητών των γνωμοδοτικών επιτροπών. Οι 
συνεδριάσεις αυτές επέτρεψαν να εξετασθούν ενδελεχώς λεπτομέρειες άλλων τομέων της 
πρότασης οι οποίοι, λόγω χρονικών περιορισμών, δεν ήταν δυνατό να συζητηθούν στις 
τακτικές συνεδριάσεις των επιτροπών. Η Προεδρία του Συμβουλίου, η Επιτροπή, η 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών είχαν επίσης τη 
δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με την πρόταση στο πλαίσιο της ομάδας 
εργασίας. Η έκθεση που υπέβαλε η εισηγήτρια στην επιτροπή δημοσιεύθηκε ούτως ώστε να 
μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι επρόκειτο για διαδικασία εργασιών κεκλεισμένων των 
θυρών.

Ο Επίτροπος McCreevy δήλωσε ρητώς στην σύνοδο ολομέλειας του ΕΚ ότι η Επιτροπή δεν 
πρόκειται να υποβάλει νέα πρόταση. Πέραν τούτου, ανέφερε ότι η επιθυμία της Επιτροπής 
ήταν να ακολουθήσει πιστά τη διαδικασία της συναπόφασης και να σεβασθεί τα προνόμια 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ένα άλλο πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας και διαφάνειας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ήταν η ετοιμασία του Α΄ Μέρους του σχεδίου έκθεσης ώστε να απλουστευθεί και να
εμβαθυνθεί η συζήτηση εντός της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και να εξετασθούν προτάσεις για την επίλυση των δυο περισσότερο 
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αντιλεγόμενων σημείων. Όντως, αυτό το Α΄ Μέρος, που παρουσιάσθηκε εντός της αρμόδιας 
επιτροπής στις 19 Απριλίου 2005, πρότεινε μια πρώτη σειρά τροπολογιών στα πλέον 
αμφισβητούμενα τμήματα της πρότασης της Επιτροπής, στο πεδίο εφαρμογής και στην αρχή 
της χώρας καταγωγής. 

Το έγγραφο αυτό αποτελεί την ενοποιημένη έκδοση του Α΄ Μέρους του σχεδίου έκθεσης με 
τροπολογίες σε ολόκληρη την πρόταση της Επιτροπής.

II.  Κεντρικά ζητήματα της επανεξέτασης της οδηγίας

1.  Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να είναι σαφές και ευκρινές για λόγους νομικής 
σαφήνειας. Πολλοί πάροχοι υπηρεσιών δεν θεωρούν σαφές εάν και κατά πόσον οι υπηρεσίες 
που παρέχουν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.  Επίσης, είναι απαραίτητο να γίνει 
σαφής διάκριση μεταξύ των υπηρεσιών που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και των 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που θα πρέπει να εξετασθούν σε μια οδηγία-πλαίσιο που θα 
θεσπισθεί ξεχωριστά.  Επίσης, για λόγους νομικής ασφάλειας, πρέπει να γίνει σαφής 
διάκριση μεταξύ των υπηρεσιών που καλύπτονται ή θα καλυφθούν από τομεακές οδηγίες -
όπως, λ.χ. τα νομικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα τα οποία θα καλύπτονται από την οδηγία 
για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (COM(2002)0119). 

a) o ορισμός της «Υπηρεσίας»

Σε γενικές γραμμές, η διάκριση μεταξύ υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας συνιστά σημαντικό πρόβλημα. Κατά το άνοιγμα 
της αγοράς υπηρεσιών είναι σημαντικό να διατηρηθεί το κεκτημένο στον τομέα των 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που αντιπροσωπεύουν έναν πυλώνα του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου. Για το λόγο αυτό, απαιτείται απαραιτήτως η άνευ αμφισημιών οριοθέτηση του 
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας.

Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να υποβάλει έως τα τέλη του 2005 έκθεση σχετικά με τη 
σκοπιμότητα και ανάγκη να θεσπισθεί νόμος-πλαίσιο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας1. 
Εφόσον δεν υπάρχει ακόμη σαφές κοινοτικό πλαίσιο για τις εν λόγω υπηρεσίες - όπως 
προβλέπει επίσης το Σχέδιο Συνθήκης στο άρθρο III-6 είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από το 
πεδίο εφαρμογής της πρότασης οδηγίας.

Συχνά υποβάλλονται προτάσεις με στόχο να γίνει η απαιτούμενη διάκριση με την κατάρτιση 
συνεκτικού ή επιλεκτικού καταλόγου μεμονωμένων τομέων. Η εισηγήτρια δεν το θεωρεί 
δυνατό. Η απλή απαρίθμηση υπηρεσιών οι οποίες επί του παρόντος υπόκεινται ή δεν 
υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας συνιστά εσφαλμένη προσέγγιση και μη 
ενδεδειγμένο μέσο για έναν καινοτόμο τομέα όπως είναι ο τομέας των υπηρεσιών. 

Δυστυχώς, δεν είναι επίσης δυνατό να διατυπωθεί σαφής ευρωπαϊκός ορισμός των υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας. Η διατύπωση του ορισμού αυτού επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των 
κρατών μελών. Μολονότι η Συνθήκη αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα που έχουν οι υπηρεσίες 

  
1 Πβλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής της 12.5.2004, COM(2004)374.
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κοινής ωφέλειας για την ΕΕ, για λόγους επικουρικότητας, δεν διατυπώνει τον ορισμό αυτό 
(άρθρο 16 και άρθρο 86, παρ. 2 της Συνθήκης ΕΚ).  

Για το λόγο αυτό, η εισηγήτρια θεωρεί σκόπιμο να εφαρμόζονται, αφενός, τα κριτήρια που 
χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας (εμπορικού χαρακτήρα υπηρεσίες δηλ. έναντι αμοιβής βάσει της κλασικής απαίτησης 
περί αποδοτικότητας) και, αφετέρου, εκείνα που καθορίζουν τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 
και συνεπώς αιτιολογούν την εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας. Η εισηγήτρια 
προτείνει επίσης μια ακριβέστερη διαφοροποίηση μεταξύ των οικονομικών υπηρεσιών που 
μπορούν να έχουν κοινωφελείς σκοπούς και των εμπορικών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται 
σε καθαρά οικονομικούς σκοπούς. 

Στην παρούσα έκθεση καταβάλλεται προσπάθεια να προσδιορισθεί σαφέστερα το κριτήριο 
που έχει ήδη αναφερθεί από την Επιτροπή στο Λευκό Βιβλίο για τις υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας1.

β) Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας

Ο τομέας της υγείας πρέπει να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
προκειμένου να αποφευχθεί μια αντίφαση προς την κατανομή αρμοδιοτήτων με βάση την 
αρχή της επικουρικότητας που προβλέπει το άρθρο 152, παρ. 5, της Συνθήκης ΕΚ. 

Δεδομένου ότι η πρόταση οδηγίας επικαλύπτει διατάξεις από τον τομέα της εργατικής 
νομοθεσίας όπως είναι, λ.χ. η οδηγία περί αποσπάσεων, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η 
παρούσα οδηγία δεν θίγει γενικότερα το εργατικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων 
περιφερειακών ή εθνικών συλλογικών συμβάσεων καθώς και άλλες νομοθετικές διατάξεις 
που διέπουν τους όρους απασχόλησης. Στο άρθρο 1 θα πρέπει να περιληφθεί σχετική 
τροποποίηση δεδομένου ότι η διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 58 «δεν έχει ως στόχο να 
ασχοληθεί με ζητήματα εργατικού δικαίου καθ' αυτά» δεν επαρκεί. 

2.  Συνεκτικότητα της πρότασης οδηγίας με ισχύουσες και μελλοντικές κοινοτικές 
νομοθετικές διατάξεις καθώς και με διατάξεις του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου

Δεδομένου ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες στην παρούσα της μορφή προτείνει μια οριζόντια 
προσέγγιση για μεγάλο βαθμό υπηρεσιών, πολλές δραστηριότητες θίγονται αναπόφευκτα από 
το πεδίο εφαρμογής της ακόμη και αν είναι ήδη αντικείμενο τομεακών μέτρων. Η ακρόαση 
των εμπειρογνωμόνων στις 11 Νοεμβρίου 2004 καθώς και διάφορες διασκέψεις έχουν 
καταδείξει ότι, επί του παρόντος, δεν είναι σαφής η σχέση της πρότασης με την ισχύουσα 
διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και με νομοθετικές προτάσεις στην επικράτεια της 
ΕΕ. Ως σχετικά παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν η ευρωπαϊκή οδηγία για τις 
αποσπάσεις, η σύμβαση Ρώμη Ι και η πρόταση κανονισμού Ρώμη ΙΙ, η πρόταση οδηγίας για 
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ή/και η οδηγία 2004/18/EΚ για την 

  
1 Πβλ.  Ανακοίνωση της Επιτροπής της 12.5.2004, COM(2004)374,  Παράρτημα 1:  «Ο όρος «υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος» χρησιμοποιείται στο άρθρο 16 και το άρθρο 86 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης. Δεν ορίζεται ούτε στη Συνθήκη ούτε στο παράγωγο δίκαιο. Ωστόσο στην κοινοτική πρακτική επικρατεί 
ευρεία συμφωνία ότι ο όρος αναφέρεται σε υπηρεσίες οικονομικής φύσης για τις οποίες τα κράτη μέλη ή η 
Κοινότητα έχουν επιβάλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις παροχής δημόσιων υπηρεσιών με βάση ένα κριτήριο περί 
γενικού συμφέροντος».
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ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. (Σχετικές αναλύσεις αναφέρονται στο έγγραφο εργασίας της 
21. 12.2004).

3.  Η καθιέρωση της αρχής της χώρας καταγωγής:

Ένα κεντρικό σημείο της πρότασης οδηγίας είναι η θέσπιση της επονομαζόμενης αρχής της 
χώρας καταγωγής (άρθρο 16) σύμφωνα με την οποία οι πάροχοι υπηρεσιών υπόκεινται μόνο 
στις διατάξεις του κράτους μέλους από το οποίο κατάγονται. Η χώρα καταγωγής είναι 
υπεύθυνη για τον έλεγχο του παρόχου και των υπηρεσιών που προσφέρει ακόμα και αν ο 
αποδέκτης των υπηρεσιών βρίσκεται σε ένα άλλο κράτος μέλος. Οι εξαιρέσεις από την αρχή 
της χώρας καταγωγής εγκρίνονται κυρίως όπου υπάρχουν ήδη τομεακά μέτρα εναρμόνισης 
σε κοινοτικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επισημανθεί ότι η «αρχή της χώρας καταγωγής», που δεν τίθεται 
υπό αμφισβήτηση ούτε συζητείται σε κανένα σημείο της αιτιολογικής έκθεσης της 
Επιτροπής, δεν είναι μία ξεχωριστή αρχή. Έτσι, η αρχή της χώρας καταγωγής δεν αναφέρεται 
ρητά στις Συνθήκες ούτε αποτελεί νομική αρχή υπεράνω των Συνθηκών που πρέπει να 
τηρείται κατά την θέσπιση κοινοτικής νομοθεσίας. Για τον λόγο αυτό, ο τίτλος του άρθρου 16 
της πρότασης οδηγίας είναι παραπλανητικός. Επί πλέον, υπάρχει κατάφωρη αντίφαση 
ανάμεσα σε "αυτή την αρχή" και στο άρθρο 50 της Συνθήκης, που ενσωματώθηκε και στο 
άρθρο ΙΙΙ-145 του Συντάγματος. Βάσει της αρχής της χώρας καταγωγής, όπως αυτή ορίζεται 
από την πρόταση της Επιτροπής, η επιχείρηση που παρέχει μια υπηρεσία εντός οποιασδήποτε 
χώρας της Ένωσης υπόκειται μόνο στο δίκαιο της χώρας καταγωγής της και δεν υποχρεούται 
να συμμορφωθεί προς άλλες εθνικές νομοθεσίες, ενδεχομένως πιο δεσμευτικές. Πάντως, το 
άρθρο 50 της Συνθήκης τονίζει ότι ο πάροχος δικαιούται να τυγχάνει των ιδίων όρων με 
εκείνους που η χώρα προορισμού επιβάλλει στους δικούς της υπηκόους. Είναι επομένως 
φανερό ότι η αρχή της χώρας καταγωγής καταργεί την θεσπισμένη στις Συνθήκες αρχή της 
ίσης μεταχείρισης. Επί πλέον, η αρχή της χώρας καταγωγής είναι τελείως αντίστροφη προς το 
πνεύμα της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, που είναι θεμελιωμένη στο συντονισμό των διατάξεων 
των κρατών μελών, όπως τονίζει το άρθρο 47, παράγραφος 2 της Συνθήκης.

Συνεπώς, η εισηγήτρια προτείνει να αντικατασταθεί το κριτήριο της χώρας καταγωγής από 
την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, που είναι θεμελιωμένη στην ιδέα της 
"ισοδυναμίας". Έτσι, βάσει της διαρκούς νομολογίας του Δικαστηρίου, οι προϋποθέσεις που 
ορίζει η νομοθεσία του κράτους προορισμού δεν μπορούν να επικαλυφθούν με τις 
ισοδύναμες προϋποθέσεις που ήδη έχουν ικανοποιηθεί στο κράτος καταγωγής.

Κατά την ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διατυπώθηκαν πολλές αντιρρήσεις για 
την γενική θέσπιση της αρχής της χώρας καταγωγής σε μία οδηγία για τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται εκτενώς στο έγγραφο εργασίας της 21.12.2004.

4. Η δημιουργία ενός ενιαίου κέντρου εξυπηρέτησης

Η εισηγήτρια θεωρεί ιδιαίτερα θετική την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, και 
ειδικότερα τη δημιουργία ενός ενιαίου κέντρου εξυπηρέτησης, διότι τούτο θα ωφελήσει 
κυρίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι το ενιαίο κέντρο 
εξυπηρέτησης πρέπει να εφαρμοστεί για τις δυο θεμελιώδεις ελευθερίες.
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Στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης θα 
ασχολείται με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, βάσει της διαδικασίας 
του νέου άρθρου 16. Όντως, όποτε παρουσιάζονται προβλήματα, δεν υπάρχει κοινή 
προσέγγιση για την αξιολόγηση της ισοδυναμίας των επιπέδων προστασίας και δεν υπάρχει 
παγιωμένη διαδικασία που να επιτρέπει σε έναν πάροχο να αμφισβητήσει τις αποφάσεις 
εκείνες που του απαγορεύουν να παράσχει τις υπηρεσίες του μέσα σε μια εθνική αγορά. 
Επομένως, το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης θα μπορούσε να συμβάλει στο να λειτουργήσει 
καλύτερα η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης στον τομέα των υπηρεσιών. Επί πλέον, πρέπει 
να προβλεφθεί για τους παρόχους υπηρεσιών η δυνατότητα προσωρινής εγγραφής στο ενιαίο 
κέντρο εξυπηρέτησης, αυτομάτως και δια της ηλεκτρονικής οδού.

Έτσι, αυτή η εγγραφή αναμένεται ότι θα επιτρέψει στον διασυνοριακό πάροχο υπηρεσιών να 
έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους υπηκόους της χώρας προορισμού, και 
ειδικότερα να οφείλει σεβασμό στους ίδιους κανόνες δεοντολογίας. Η χώρα προορισμού θα 
μπορούσε να ενημερώνεται δεόντως για την παροχή των υπηρεσιών προκειμένου να 
διασφαλίζει την ποιότητα των εν λόγω υπηρεσιών δίδοντας στους αποδέκτες αυτών των 
υπηρεσιών τη δυνατότητα να καταθέτουν καταγγελίες μέσω του ενιαίου κέντρου 
εξυπηρέτησης.
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