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PR_COD_2am

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 απ
όρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός α
πό τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 κ
αι 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 απ
όρριψη 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 Ε
πιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιου
ς χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρε
σίες 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 έ
κδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρ
μόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 18
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1 ΕΕ C ... της ..., σελ. ....
2 ΕΕ C ... της ..., σελ. ....
3 ΕΕ C ... της ..., σελ. ....

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπ
αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορ
ά
(10003/2006 – C6-0000/2006 – 2004/0001(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (10003/2006 – C6-0000/2006),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της Επιτ
ροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2004)0002)2,

– έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2006)0160)3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς
και Προστασίας των Καταναλωτών (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

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

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 30
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(30) Υπάρχει ήδη σημαντικός όγκος κοινο
τικού δικαίου για τις δραστηριότητες παρ
οχής υπηρεσιών. Η παρούσα οδηγία βασί
ζεται και, επομένως, συμπληρώνει το κοι
νοτικό κεκτημένο. Έχουν εντοπιστεί συγκ
ρούσεις μεταξύ της παρούσας οδηγίας κα
ι άλλων κοινοτικών πράξεων, υπάρχει δε
σχετική πρόβλεψη στην παρούσα οδηγία, 
μεταξύ άλλων με τη θέσπιση παρεκκλίσε
ων. Ωστόσο, είναι ανάγκη να προβλεφθεί
κανόνας για τυχόν εναπομένουσες και εξα
ιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες υφί
σταται σύγκρουση μεταξύ διατάξεως της
οδηγίας και διατάξεως άλλης κοινοτικής
πράξης. Η ύπαρξη τέτοιας σύγκρουσης θ
α πρέπει να κρίνεται με γνώμονα τους κα
νόνες της Συνθήκης που διέπουν το δικαί
ωμα εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκ
λοφορία των υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Στο μέτρο που το κείμενο του Συμβουλίου δεν εισφέρει προστιθέμενη αξία στις διατάξεις του ά
ρθρου 3, και προκειμένου να αποτραπεί η αβεβαιότητα δικαίου, αυτή η αιτιολογική σκέψη πρέπ
ει να διαγραφεί.

Τροπολογία 2
Άρθρο 1, παράγραφοι 6 και 7

6. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το εργατικό
δίκαιο, ήτοι οποιαδήποτε νομική ή συμβατ
ική διάταξη περί όρων απασχολήσεως ή όρ
ων εργασίας, περιλαμβανομένης της υγείας
και της ασφάλειας κατά την εργασία, και π
ερί των σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και ερ
γαζομένων, την οποία εφαρμόζουν τα κρά
τη μέλη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο που
σέβεται το κοινοτικό δίκαιο. Η παρούσα ο
δηγία δεν θίγει επίσης την νομοθεσία των
κρατών μελών στον τομέα της κοινωνικής
ασφάλισης.

6. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το εργατικό
δίκαιο, ήτοι οποιαδήποτε νομική ή συμβατ
ική διάταξη περί όρων απασχολήσεως ή όρ
ων εργασίας, περιλαμβανομένης της υγείας
και της ασφάλειας κατά την εργασία, και π
ερί των σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και ερ
γαζομένων, την οποία εφαρμόζουν τα κρά
τη μέλη σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο
και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. 
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει επίσης την νο
μοθεσία των κρατών μελών στον τομέα τη
ς κοινωνικής ασφάλισης.
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7. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την άσκηση
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αναγν
ωρίζονται στα κράτη μέλη και στο κοινοτι
κό δίκαιο. Ωσαύτως δεν θίγει το δικαίωμα
διαπραγμάτευσης, σύναψης και εφαρμογής
συλλογικών συμβάσεων και το δικαίωμα ε
ργατικών κινητοποιήσεων σύμφωνα με το
εθνικό δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές π
ου σέβονται το κοινοτικό δίκαιο.

7. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την άσκηση
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αναγν
ωρίζονται στα κράτη μέλη και στο κοινοτι
κό δίκαιο. Ωσαύτως δεν θίγει το δικαίωμα
διαπραγμάτευσης, σύναψης και εφαρμογής
συλλογικών συμβάσεων και το δικαίωμα ε
ργατικών κινητοποιήσεων σύμφωνα με το
κοινοτικό δίκαιο και τις εθνικές νομοθεσί
ες και πρακτικές, ιδίως τους κανόνες που
αφορούν τις σχέσεις των κοινωνικών εταί
ρων στα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή σέβεται τη νέα διάρθρωση της τροποποιημένης πρότασης της Επιτροπής, πο
υ εγκρίθηκε εν συνεχεία από το Συμβούλιο, στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 1 (η παράγρ
αφος 6 αφορά το εργατικό δίκαιο και η παράγραφος 7 τα θεμελιώδη δικαιώματα). Προκειμένο
υ όμως να εξασφαλισθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη από τους πολίτες της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης, χρειάζεται να γίνουν ορισμένες προσαρμογές στο κείμενο. Έτσι, η τροπολογία σέβ
εται το γεγονός ότι υπάρχει μνεία του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μόνο στην αιτιολο
γική σκέψη 15, αλλά με την προϋπόθεση ότι το άρθρο 1 θα περιέχει μια διατύπωση που αντανα
κλά πιστά το άρθρο 28 του Χάρτη. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 126 παρ. 2 της Συνθήκης Ε
Κ, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο εθνικό δίκαιο και στις εθνικές πρακτικές, ιδίως όσο
ν αφορά τις σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 3
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο α)

α) στις μη οικονομικές υπηρεσίες γενικού
ενδιαφέροντος·

α) στις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επαναφέρει εν μέρει τη θέση του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση. 
Φαίνεται να οδηγεί σε συμβιβασμό με τη θέση του Συμβουλίου στηριζόμενη στο κείμενο της τρ
οποποιημένης πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία 4
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο ι)
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ι) στις κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζοντ
αι με την κοινωνική στέγαση, την παιδική
μέριμνα και τη στήριξη των οικογενειών κ
αι των ατόμων που έχουν μονίμως ή προσ
ωρινώς ανάγκη, οι οποίες παρέχονται από
το κράτος, από παρόχους για λογαριασμό
του κράτους ή από φιλανθρωπικές οργανώ
σεις αναγνωρισμένες από το κράτος·

ι) στις κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζοντ
αι με την κοινωνική στέγαση, την παιδική
μέριμνα και τη στήριξη των οικογενειών κ
αι των ατόμων που έχουν μονίμως ή προσ
ωρινώς ανάγκη και με τα υποχρεωτικά κα
ι συμπληρωματικά καθεστώτα κοινωνική
ς προστασίας που καλύπτουν τους θεμελι
ώδεις κινδύνους της ζωής, οι οποίες παρέ
χονται από το κράτος ή από παρόχους ή φι
λανθρωπικές οργανώσεις για λογαριασμό
ή με αναγνώριση του κράτους·

Αιτιολόγηση

Μολονότι η τροπολογία αυτή ενσωματώνει το κείμενο του Συμβουλίου, που εξασφαλίζει καλύτε
ρο νομικό ορισμό των κοινωνικών υπηρεσιών και επομένως μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, λα
μβάνει επίσης υπόψη την προσφάτως εγκριθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις κοι
νωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας (COM(2006) 177 τελικό). Η τροπολογία αυτή δεν προκατα
λαμβάνει ούτε προδικάζει τα αποτελέσματα της υπό εξέλιξη διαβούλευσης. Η Επιτροπή θα απο
φασίσει για τη συνέχεια που θα δοθεί στη διαδικασία αυτή και θα αναζητήσει την καλύτερη ακο
λουθητέα προσέγγιση, εξετάζοντας μεταξύ άλλων την ανάγκη και τη νομική δυνατότητα μιας νο
μοθετικής πρότασης.

Τροπολογία 5
Άρθρο 3

Σχέση με άλλες διατάξεις του κοινοτικού δ
ικαίου

Σχέση με άλλες διατάξεις του κοινοτικού δ
ικαίου

1. Αν οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας έ
ρχονται σε σύγκρουση με διάταξη άλλης κ
οινοτικής πράξης που ρυθμίζει τις ειδικές π
τυχές της πρόσβασης και της άσκησης δρα
στηριότητας παροχής υπηρεσίας σε ειδικού
ς τομείς ή ειδικά επαγγέλματα, η διάταξη τ
ης άλλης κοινοτικής πράξης υπερισχύει και
εφαρμόζεται σ’ αυτούς τους ειδικούς τομεί
ς ή τα ειδικά επαγγέλματα. Στις εν λόγω πρ
άξεις συμπεριλαμβάνονται:

1. Αν οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας έ
ρχονται σε σύγκρουση με διάταξη άλλης κ
οινοτικής πράξης που ρυθμίζει τις ειδικές π
τυχές της πρόσβασης και της άσκησης δρα
στηριότητας παροχής υπηρεσίας σε ειδικού
ς τομείς ή ειδικά επαγγέλματα, η διάταξη τ
ης άλλης κοινοτικής πράξης υπερισχύει και
εφαρμόζεται σ’ αυτούς τους ειδικούς τομεί
ς ή τα ειδικά επαγγέλματα. Στις εν λόγω πρ
άξεις συμπεριλαμβάνονται ιδίως:

α) η οδηγία 96/71/ΕΚ· α) η οδηγία 96/71/ΕΚ·
β) ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71· β) ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71·
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γ) η οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 3ης Οκτωβρίου 1989, για τον συντονισ
μό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων των κρατών με
λών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δ
ραστηριοτήτων·

γ) η οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 3ης Οκτωβρίου 1989, για τον συντονισ
μό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων των κρατών με
λών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δ
ραστηριοτήτων·

δ) η οδηγία 2005/36/ΕΚ. δ) η οδηγία 2005/36/ΕΚ.
2. Η παρούσα οδηγία δεν αφορά τους κανό
νες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, και ιδί
ως τους κανόνες που διέπουν το δίκαιο πο
υ εφαρμόζεται στις συμβατικές και εξωσυμ
βατικές ενοχές, συμπεριλαμβανομένων όσ
ων εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές επωφ
ελούνται από την προστασία που τους παρ
έχουν οι κανόνες περί προστασίας των κατ
αναλωτών που προβλέπονται στη νομοθεσ
ία περί καταναλωτών που ισχύει στο δικό τ
ους κράτος μέλος.

2. Η παρούσα οδηγία δεν αφορά τους κανό
νες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, και ιδί
ως τους κανόνες που διέπουν το δίκαιο πο
υ εφαρμόζεται στις συμβατικές και εξωσυμ
βατικές ενοχές, συμπεριλαμβανομένων όσ
ων εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές επωφ
ελούνται από την προστασία που τους παρ
έχουν οι κανόνες περί προστασίας των κατ
αναλωτών που προβλέπονται στη νομοθεσ
ία περί καταναλωτών που ισχύει στο δικό τ
ους κράτος μέλος.
2α. Η παρούσα οδηγία δεν στερεί τον κατ
αναλωτή από την προστασία που του παρ
έχει η ισχύουσα στο κράτος μέλος του νο
μοθεσία περί προστασίας των καταναλωτ
ών, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο.

3. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξει
ς της παρούσας οδηγίας τηρώντας τους κα
νόνες της Συνθήκης που διέπουν το δικαίω
μα εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκλο
φορία των υπηρεσιών.

3. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξει
ς της παρούσας οδηγίας τηρώντας τους κα
νόνες της Συνθήκης που διέπουν το δικαίω
μα εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκλο
φορία των υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή σέβεται το νέο κείμενο του Συμβουλίου για το άρθρο 3. Εξάλλου, σύμφωνα
με το άρθρο 153 παρ. 5 της Συνθήκης ΕΚ, επιζητεί να διατηρήσει την ευαίσθητη ισορροπία στη
ν οποία κατέληξε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 6
Άρθρο 28

Αμοιβαία συνδρομή - Γενικές υποχρεώσεις Αμοιβαία συνδρομή - Γενικές υποχρεώσεις
1. Τα κράτη μέλη αλληλοβοηθούνται και κ
αταβάλλουν προσπάθεια για να συνεργάζο
νται αποτελεσματικά μεταξύ τους με σκοπ
ό να εξασφαλίζεται η εποπτεία των παρόχ
ων και των υπηρεσιών τους.

1. Τα κράτη μέλη αλληλοβοηθούνται και κ
αταβάλλουν προσπάθεια για να συνεργάζο
νται αποτελεσματικά μεταξύ τους με σκοπ
ό να εξασφαλίζεται η εποπτεία των παρόχ
ων και των υπηρεσιών τους.
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2. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλα
ίου, τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ή περισσότ
ερα σημεία επαφής, τα στοιχεία των οποίω
ν γνωστοποιούν στα υπόλοιπα κράτη μέλη
και στην Επιτροπή. Η Επιτροπή δημοσιεύε
ι και ενημερώνει τακτικά τον κατάλογο τω
ν σημείων επαφής.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλα
ίου, τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ή περισσότ
ερα σημεία επαφής, τα στοιχεία των οποίω
ν γνωστοποιούν στα υπόλοιπα κράτη μέλη
και στην Επιτροπή. Η Επιτροπή δημοσιεύε
ι και ενημερώνει τακτικά τον κατάλογο τω
ν σημείων επαφής.

3. Οι αιτήσεις πληροφοριών και οι αιτήσει
ς διενέργειας ελέγχων, επιθεωρήσεων και ε
ρευνών στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαί
ου είναι δεόντως αιτιολογημένες και προσ
διορίζουν ιδίως τον λόγο της αίτησης. Οι α
νταλλασσόμενες πληροφορίες χρησιμοποι
ούνται μόνο για το θέμα για το οποίο ζητή
θηκαν.

3. Οι αιτήσεις πληροφοριών και οι αιτήσει
ς διενέργειας ελέγχων, επιθεωρήσεων και ε
ρευνών στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαί
ου είναι δεόντως αιτιολογημένες και προσ
διορίζουν ιδίως τον λόγο της αίτησης. Οι α
νταλλασσόμενες πληροφορίες χρησιμοποι
ούνται μόνο για το θέμα για το οποίο ζητή
θηκαν.

4. Όταν λαμβάνουν αίτηση συνδρομής από
αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους, τα
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπ
ηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι στο έδα
φός τους να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές
τους κάθε απαραίτητη πληροφορία για την
εποπτεία των δραστηριοτήτων τους σύμφω
να με την εθνική τους νομοθεσία.

4. Όταν λαμβάνουν αίτηση συνδρομής από
αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους, τα
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπ
ηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι στο έδα
φός τους να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές
τους κάθε απαραίτητη πληροφορία για την
εποπτεία των δραστηριοτήτων τους.

5. Τα κράτη μέλη, όταν αντιμετωπίζουν δυ
σκολίες να ικανοποιήσουν αίτηση πληροφ
οριών ή να διενεργήσουν ελέγχους, επιθεω
ρήσεις και έρευνες, ειδοποιούν εγκαίρως τ
ο κράτος μέλος που την υπέβαλε ώστε να
βρεθεί λύση.

5. Τα κράτη μέλη, όταν αντιμετωπίζουν δυ
σκολίες να ικανοποιήσουν αίτηση πληροφ
οριών ή να διενεργήσουν ελέγχους, επιθεω
ρήσεις και έρευνες, ειδοποιούν εγκαίρως τ
ο κράτος μέλος που την υπέβαλε ώστε να
βρεθεί λύση.

6. Τα κράτη μέλη παρέχουν το συντομότερ
ο δυνατό και με ηλεκτρονικά μέσα τις πλη
ροφορίες που ζητούνται από άλλα κράτη μ
έλη ή από την Επιτροπή.

6. Τα κράτη μέλη παρέχουν το συντομότερ
ο δυνατό και με ηλεκτρονικά μέσα τις πλη
ροφορίες που ζητούνται από άλλα κράτη μ
έλη ή από την Επιτροπή.

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα μητρ
ώα στα οποία είναι εγγεγραμμένοι οι πάρο
χοι υπηρεσιών και τα οποία μπορούν να συ
μβουλευθούν οι αρμόδιες αρχές τους στο έ
δαφός τους, να μπορούν να τα συμβουλευ
θούν με τους ίδιους όρους οι αντίστοιχες α
ρμόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών μελ
ών.

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα μητρ
ώα στα οποία είναι εγγεγραμμένοι οι πάρο
χοι υπηρεσιών και τα οποία μπορούν να συ
μβουλευθούν οι αρμόδιες αρχές τους στο έ
δαφός τους, να μπορούν να τα συμβουλευ
θούν με τους ίδιους όρους οι αντίστοιχες α
ρμόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών μελ
ών.
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8. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτ
ροπή πληροφορίες σχετικά με περιπτώσεις
κρατών μελών τα οποία δεν πληρούν την υ
ποχρέωσή τους αμοιβαίας συνδρομής. Ότα
ν απαιτείται, η Επιτροπή λαμβάνει κατάλλ
ηλα μέτρα, περιλαμβανομένων των διαδικ
ασιών που προβλέπονται στο άρθρο 226 τ
ης Συνθήκης, προκειμένου να εξασφαλίσει
ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς τ
ην υποχρέωσή τους αμοιβαίας συνδρομής. 
Η Επιτροπή ενημερώνει κατά διαστήματα
τα κράτη μέλη σχετικά με τη λειτουργία τω
ν διατάξεων περί αμοιβαίας συνδρομής.

8. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτ
ροπή πληροφορίες σχετικά με περιπτώσεις
κρατών μελών τα οποία δεν πληρούν την υ
ποχρέωσή τους αμοιβαίας συνδρομής. Ότα
ν απαιτείται, η Επιτροπή λαμβάνει κατάλλ
ηλα μέτρα, περιλαμβανομένων των διαδικ
ασιών που προβλέπονται στο άρθρο 226 τ
ης Συνθήκης, προκειμένου να εξασφαλίσει
ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς τ
ην υποχρέωσή τους αμοιβαίας συνδρομής. 
Η Επιτροπή ενημερώνει κατά διαστήματα
τα κράτη μέλη σχετικά με τη λειτουργία τω
ν διατάξεων περί αμοιβαίας συνδρομής.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου, η τροπολογία αυτή διαγρ
άφει στην παράγραφο 4 την αναφορά στην εφαρμοστέα «εθνική νομοθεσία». Πρώτα απ’ όλα, τ
ο θέμα αυτό δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται στο άρθρο για τις γενικές διατάξεις, το οποίο πρ
αγματεύεται κυρίως τις γενικές υποχρεώσεις των κρατών μελών όταν ζητούν αμοιβαία συνδρομ
ή, και όχι την εφαρμοστέα νομοθεσία. Επιπλέον, η παράγραφος 4 δεν έχει αρκετά σαφή διατύπ
ωση, ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί με βεβαιότητα ποια είναι η εφαρμοστέα νομοθεσία. Πρ
άγματι, η «εθνική τους νομοθεσία» μπορεί να αναφέρεται απλώς και μόνο στην εθνική νομοθεσ
ία των «κρατών μελών εγκατάστασης». Η τροπολογία αυτή επιδιώκει να άρει κάθε αμφισημία, 
που θα επέτρεπε να θεωρηθεί ότι ο έλεγχος των δραστηριοτήτων του παρόχου συμμορφώνεται
αποκλειστικά και μόνο με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους εγκατάστασης.

Τροπολογία 7
Άρθρο 29

Αμοιβαία συνδρομή - Γενικές υποχρεώσεις
για το κράτος μέλος εγκατάστασης

Αμοιβαία συνδρομή - Γενικές υποχρεώσεις
για το κράτος μέλος εγκατάστασης

1. Όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών
που παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μ
έλος, το κράτος μέλος εγκατάστασης παρέ
χει τις πληροφορίες που ζητεί άλλο κράτος
μέλος σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιώ
ν οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφ
ός του, ιδίως τη διαβεβαίωση ότι είναι εγκ
ατεστημένοι στο έδαφός του και ότι, καθό
σον γνωρίζει, δεν ασκούν εκεί παράνομα τ
ις δραστηριότητές τους.

1. Όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών
που παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μ
έλος, το κράτος μέλος εγκατάστασης παρέ
χει τις πληροφορίες που ζητεί άλλο κράτος
μέλος σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιώ
ν οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφ
ός του, ιδίως τη διαβεβαίωση ότι είναι εγκ
ατεστημένοι στο έδαφός του και ότι, καθό
σον γνωρίζει, δεν ασκούν εκεί παράνομα τ
ις δραστηριότητές τους.
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2. Το κράτος μέλος εγκατάστασης προβαίν
ει σε ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες π
ου ζητεί άλλο κράτος μέλος και ενημερώνε
ι το τελευταίο για τα αποτελέσματά τους κ
αι, ενδεχομένως, για τα μέτρα που έχει λάβ
ει. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες αρχές πα
ρεμβαίνουν εντός των ορίων των αρμοδιοτ
ήτων που τους έχουν ανατεθεί στο δικό το
υς κράτος μέλος. Οι αρμόδιες αρχές μπορο
ύν να αποφασίζουν ποια είναι τα καταλληλ
ότερα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σ
ε κάθε περίπτωση προκειμένου να ικανοπο
ιείται το αίτημα άλλου κράτους μέλους.

2. Το κράτος μέλος εγκατάστασης προβαίν
ει σε ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες π
ου ζητεί άλλο κράτος μέλος και ενημερώνε
ι το τελευταίο για τα αποτελέσματά τους κ
αι, ενδεχομένως, για τα μέτρα που έχει λάβ
ει. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες αρχές πα
ρεμβαίνουν εντός των ορίων των αρμοδιοτ
ήτων που τους έχουν ανατεθεί στο δικό το
υς κράτος μέλος. Οι αρμόδιες αρχές μπορο
ύν να αποφασίζουν ποια είναι τα καταλληλ
ότερα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σ
ε κάθε περίπτωση προκειμένου να ικανοπο
ιείται το αίτημα άλλου κράτους μέλους.

3. Μόλις το κράτος μέλος εγκατάστασης λ
άβει γνώση συγκεκριμένης συμπεριφοράς
ή συγκεκριμένων πράξεων παρόχου εγκατε
στημένου στο έδαφός του ο οποίος παρέχε
ι υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη, οι οποίες, 
καθόσον το εν λόγω κράτος μέλος γνωρίζε
ι, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη
στην υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων
ή στο περιβάλλον, ενημερώνει χωρίς καθυ
στέρηση όλα τα λοιπά κράτη μέλη και την
Επιτροπή.

3. Μόλις το κράτος μέλος εγκατάστασης λ
άβει γνώση συγκεκριμένης παράνομης συ
μπεριφοράς που σχετίζεται με δραστηριό
τητα παροχής υπηρεσιών ή οιωνδήποτε σ
υγκεκριμένων πράξεων παρόχου εγκατεστ
ημένου στο έδαφός του ο οποίος παρέχει υ
πηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη, οι οποίες, κ
αθόσον το εν λόγω κράτος μέλος γνωρίζει, 
μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη σ
την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή
στο περιβάλλον, ενημερώνει χωρίς καθυστ
έρηση όλα τα λοιπά κράτη μέλη και την Επ
ιτροπή.

Αιτιολόγηση

Το κράτος μέλος εγκατάστασης πρέπει να ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη για οιαδήποτε συγκε
κριμένη πράξη παρόχου υπηρεσιών εγκατεστημένου στο έδαφός του, η οποία προκαλεί βλάβη σ
την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή στο περιβάλλον. Επιπλέον, η τροπολογία αυτή, που
επαναφέρει εν μέρει τη θέση του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση, λαμβάνει υπόψη τις
ενδεχόμενες άλλες περιπτώσεις παράνομης συμπεριφοράς του παρόχου, και ειδικότερα το πρόβ
λημα της αδήλωτης εργασίας και των "ψευδο-αυτοαπασχολουμένων".

Τροπολογία 8
Άρθρο 30

Εποπτεία από το κράτος μέλος εγκατάστα
σης σε περίπτωση προσωρινής μετακίνηση

ς παρόχου σε άλλο κράτος μέλος

Εποπτεία από το κράτος μέλος εγκατάστα
σης σε περίπτωση προσωρινής μετακίνηση

ς παρόχου σε άλλο κράτος μέλος
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1. Όσον αφορά τις περιπτώσεις που δεν ρ
υθμίζονται από το άρθρο 31, παράγραφος
1, το κράτος μέλος εγκατάστασης μεριμνά
ώστε να ελέγχεται η συμμόρφωση προς τι
ς απαιτήσεις του στο πλαίσιο των εξουσι
ών εποπτείας που προβλέπονται στην εθνι
κή του νομοθεσία, ειδικότερα με μέτρα επ
οπτείας στον τόπο εγκατάστασης του παρό
χου υπηρεσιών.

1. Το κράτος μέλος εγκατάστασης είναι υπ
εύθυνο για την εποπτεία του παρόχου υπη
ρεσιών στο έδαφός του, ειδικότερα με μέτ
ρα εποπτείας στον τόπο εγκατάστασης του
παρόχου υπηρεσιών.

2. Το κράτος μέλος εγκατάστασης δεν μπο
ρεί να αρνηθεί να λάβει μέτρα εποπτείας ή
εκτέλεσης στην επικράτειά του με την αιτι
ολογία ότι η υπηρεσία έχει παρασχεθεί ή π
ροκαλέσει ζημίες σε άλλο κράτος μέλος.

2. Το κράτος μέλος εγκατάστασης δεν μπο
ρεί να αρνηθεί να λάβει μέτρα εποπτείας ή
εκτέλεσης στην επικράτειά του με την αιτι
ολογία ότι η υπηρεσία έχει παρασχεθεί ή π
ροκαλέσει ζημίες σε άλλο κράτος μέλος.

3. Η υποχρέωση που ορίζεται στην παράγ
ραφο 1 δεν συνεπάγεται ότι το κράτος μέ
λος εγκατάστασης υποχρεούται να προβεί
σε διαπιστώσεις γεγονότων ή σε ελέγχους
στην επικράτεια του κράτους μέλους όπο
υ έχει παρασχεθεί η υπηρεσία. Οι εν λόγω
εξακριβώσεις και έλεγχοι διενεργούνται α
πό τις αρχές του κράτους μέλους στο οποί
ο ασκεί προσωρινά τις δραστηριότητές τ
ου ο πάροχος, κατ’ αίτηση των αρχών το
υ κράτους μέλους εγκατάστασης, σύμφων
α με το άρθρο 31.

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες στο κεφάλαιο περί διοικητικής συνεργασίας σέβονται τη νέα διάρθρωση που δι
αμόρφωσε το Συμβούλιο, η οποία επιτρέπει μια σαφή αντίληψη των καθηκόντων και υποχρεώσ
εων των κρατών μελών εγκατάστασης και των κρατών μελών όπου παρέχεται η υπηρεσία. Εντο
ύτοις, η τροπολογία αυτή επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη αν
άγνωση. Έτσι, σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου, το κράτος μέλος εγκατάστασης είναι αρ
μόδιο για την εποπτεία του παρόχου υπηρεσιών στο έδαφός του και δεν μπορεί να αρνηθεί να λ
άβει μέτρα με την αιτιολογία ότι η υπηρεσία έχει παρασχεθεί σε άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία 9
Άρθρο 31

Εποπτεία από το κράτος μέλος στο οποίο
παρέχεται η υπηρεσία σε περίπτωση προσ

ωρινής μετακίνησης του παρόχου

Εποπτεία από το κράτος μέλος στο οποίο
παρέχεται η υπηρεσία σε περίπτωση προσ

ωρινής μετακίνησης του παρόχου
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1. Όσον αφορά ορισμένες εθνικές απαιτή
σεις που μπορούν να επιβληθούν βάσει το
υ άρθρου 16 ή 17, το κράτος μέλος στο οπ
οίο παρέχεται η υπηρεσία είναι υπεύθυνο γ
ια τον έλεγχο της δραστηριότητας του παρ
όχου υπηρεσιών στο έδαφός του. Δυνάμει
του κοινοτικού δικαίου, το κράτος μέλος ό
που παρέχεται η υπηρεσία:

1. Το κράτος μέλος στο οποίο παρέχεται η
υπηρεσία είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο τη
ς δραστηριότητας του παρόχου υπηρεσιών
στο έδαφός του. Δυνάμει του κοινοτικού δ
ικαίου, το κράτος μέλος όπου παρέχεται η
υπηρεσία:

α) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστ
ε να εξασφαλίσει ότι ο πάροχος τηρεί τις α
παιτήσεις αυτές σε ό,τι αφορά την πρόσβα
ση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
και την άσκησή τους στο έδαφός του·

α) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστ
ε να εξασφαλίσει ότι ο πάροχος τηρεί τις α
παιτήσεις σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και τη
ν άσκησή τους στο έδαφός του·

β) προβαίνει σε ελέγχους, επιθεωρήσεις κα
ι έρευνες που απαιτούνται για την εποπτεία
της παρεχόμενης υπηρεσίας.

β) προβαίνει σε ελέγχους, επιθεωρήσεις κα
ι έρευνες που απαιτούνται για την εποπτεία
της παρεχόμενης υπηρεσίας, συμπεριλαμβ
ανομένων εκείνων που έχουν ζητηθεί από
το κράτος μέλος εγκατάστασης.

2. Όσον αφορά άλλες απαιτήσεις εκτός εκ
είνων της παραγράφου 1, όταν ένας πάρο
χος μετακινείται σε άλλο κράτος μέλος γι
α να παράσχει υπηρεσία, χωρίς να είναι ε
γκατεστημένος εκεί, οι αρμόδιες αρχές το
υ εν λόγω κράτους μέλους συμμετέχουν σ
την εποπτεία του παρόχου σύμφωνα με τι
ς παραγράφους 3 και 4.
3. Έπειτα από αίτηση του κράτους μέλου
ς εγκατάστασης, οι αρμόδιες αρχές του κρ
άτους μέλους στο οποίο παρέχεται η υπηρε
σία προβαίνουν στους ελέγχους, τις επιθεω
ρήσεις και τις έρευνες που απαιτούνται για
να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα τη
ς εποπτείας από το κράτος μέλος εγκατάστ
ασης. Παρεμβαίνουν εντός των ορίων των
αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί στ
ο δικό τους κράτος μέλος. Οι αρμόδιες αρχ
ές μπορούν να αποφασίζουν ποια είναι τα
καταλληλότερα μέτρα που πρέπει να λαμβ
άνονται σε κάθε περίπτωση προκειμένου ν
α ικανοποιείται το αίτημα του κράτους μέλ
ους εγκατάστασης.

3. Όταν το ζητήσει το κράτος μέλος εγκατ
άστασης, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μ
έλους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία προ
βαίνουν στους ελέγχους, τις επιθεωρήσεις
και τις έρευνες που απαιτούνται για να εξα
σφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της εποπ
τείας από το κράτος μέλος εγκατάστασης. 
Παρεμβαίνουν εντός των ορίων των αρμοδ
ιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί στο δικό
τους κράτος μέλος. Οι αρμόδιες αρχές μπο
ρούν να αποφασίζουν ποια είναι τα καταλλ
ηλότερα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται
σε κάθε περίπτωση προκειμένου να ικανοπ
οιείται το αίτημα του κράτους μέλους εγκα
τάστασης.
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4. Με δική τους πρωτοβουλία οι αρμόδιες
αρχές του κράτους μέλους στο οποίο παρέ
χεται η υπηρεσία μπορούν να προβαίνουν
σε ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες επι
τόπου, εφόσον οι εν λόγω έλεγχοι, επιθεω
ρήσεις και έρευνες δεν εισάγουν διακρίσει
ς, δεν έχουν ως αιτιολογία το γεγονός ότι
ο πάροχος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κ
ράτος μέλος και είναι αναλογικοί.

4. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους
στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία μπορούν
να προβαίνουν σε ελέγχους, επιθεωρήσεις
και έρευνες επιτόπου, εφόσον οι εν λόγω έ
λεγχοι, επιθεωρήσεις και έρευνες δεν εισάγ
ουν διακρίσεις, δεν έχουν ως αιτιολογία το
γεγονός ότι ο πάροχος είναι εγκατεστημέν
ος σε άλλο κράτος μέλος και είναι αναλογι
κοί.

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες στο κεφάλαιο περί διοικητικής συνεργασίας σέβονται τη νέα διάρθρωση που δι
αμόρφωσε το Συμβούλιο, η οποία επιτρέπει μια σαφή αντίληψη των καθηκόντων και υποχρεώσ
εων των κρατών μελών εγκατάστασης και των κρατών μελών όπου παρέχεται η υπηρεσία. Εντο
ύτοις, η τροπολογία αυτή επαναφέρει τη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη αν
άγνωση. Έτσι, σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου, το κράτος μέλος εγκατάστασης είναι αρ
μόδιο για την εποπτεία του παρόχου υπηρεσιών στο έδαφός του, ενώ το κράτος μέλος όπου παρ
έχεται η υπηρεσία ασκεί εποπτεία όταν αυτός παρέχει υπηρεσίες στο δικό του έδαφος.

Τροπολογία 10
Άρθρο 39

Αμοιβαία αξιολόγηση Αμοιβαία αξιολόγηση
1. Το αργότερο έως τις …*, τα κράτη μέλη
υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση η οποί
α περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπον
ται στα ακόλουθα άρθρα:

1. Το αργότερο έως τις …*, τα κράτη μέλη
υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση η οποί
α περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπον
ται στα ακόλουθα άρθρα:

α) στο άρθρο 9, παράγραφος 2, σχετικά με
τα συστήματα χορήγησης άδειας·

α) στο άρθρο 9, παράγραφος 2, σχετικά με
τα συστήματα χορήγησης άδειας·

β) στο άρθρο 15, παράγραφος 5, σχετικά μ
ε τις απαιτήσεις που υπόκεινται σε αξιολόγ
ηση·

β) στο άρθρο 15, παράγραφος 5, σχετικά μ
ε τις απαιτήσεις που υπόκεινται σε αξιολόγ
ηση·

γ) στο άρθρο 25, παράγραφος 3, σχετικά μ
ε τις δραστηριότητες πολλαπλών ειδικοτήτ
ων.

γ) στο άρθρο 25, παράγραφος 3, σχετικά μ
ε τις δραστηριότητες πολλαπλών ειδικοτήτ
ων.

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εκθέσεις της
παραγράφου 1 στα κράτη μέλη, τα οποία ε
ντός προθεσμίας έξι μηνών από την παραλ
αβή τους γνωστοποιούν τις παρατηρήσεις
τους για καθεμία από αυτές τις εκθέσεις. Ε
ντός της ιδίας προθεσμίας η Επιτροπή διαβ
ουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετι
κά με τις εν λόγω εκθέσεις.

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εκθέσεις της
παραγράφου 1 στα κράτη μέλη, τα οποία ε
ντός προθεσμίας έξι μηνών από την παραλ
αβή τους γνωστοποιούν τις παρατηρήσεις
τους για καθεμία από αυτές τις εκθέσεις. Ε
ντός της ιδίας προθεσμίας η Επιτροπή διαβ
ουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετι
κά με τις εν λόγω εκθέσεις.
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3. Η Επιτροπή υποβάλλει τις εκθέσεις και τ
ις παρατηρήσεις των κρατών μελών στην ε
πιτροπή του άρθρου 40, παράγραφος 1, η
οποία μπορεί να διατυπώσει παρατηρήσεις.

3. Η Επιτροπή υποβάλλει τις εκθέσεις και τ
ις παρατηρήσεις των κρατών μελών στην ε
πιτροπή του άρθρου 40, παράγραφος 1, η
οποία μπορεί να διατυπώσει παρατηρήσεις.

4. Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις π
ου προβλέπονται στις παραγράφους 2 και
3, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έως τις
…** συνθετική έκθεση συνοδευόμενη, εν
δεχομένως, από προτάσεις ανάληψης συμπ
ληρωματικών πρωτοβουλιών.

4. Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις π
ου προβλέπονται στις παραγράφους 2 και
3, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έως τις
…** συνθετική έκθεση συνοδευόμενη, εν
δεχομένως, από προτάσεις ανάληψης συμπ
ληρωματικών πρωτοβουλιών.

5. Έως τις …*, τα κράτη μέλη υποβάλλουν
στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις εθνικ
ές απαιτήσεις η εφαρμογή των οποίων εμπί
πτει στο πεδίο του τρίτου εδαφίου του άρθ
ρου 16, παράγραφος 1, και της πρώτης πρό
τασης του άρθρου 16, παράγραφος 3, εκθέ
τοντας τους λόγους για τους οποίους κρίνο
υν ότι η εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών
πληροί τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου του
άρθρου 16, παράγραφος 1, και της πρώτης
πρότασης του άρθρου 16, παράγραφος 3.

5. Έως τις …*, τα κράτη μέλη υποβάλλουν
στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις εθνικ
ές απαιτήσεις η εφαρμογή των οποίων εμπί
πτει στο πεδίο του τρίτου εδαφίου του άρθ
ρου 16, παράγραφος 1, και της πρώτης πρό
τασης του άρθρου 16, παράγραφος 3, εκθέ
τοντας τους λόγους για τους οποίους κρίνο
υν ότι η εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών
πληροί τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου του
άρθρου 16, παράγραφος 1, και της πρώτης
πρότασης του άρθρου 16, παράγραφος 3.

Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν
στην Επιτροπή κάθε αλλαγή των απαιτήσε
ων που επιβάλλουν κατά τα ανωτέρω, συμ
περιλαμβανομένων των νέων απαιτήσεων, 
καθώς και τη σχετική αιτιολογία.

Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν
στην Επιτροπή κάθε αλλαγή των απαιτήσε
ων που επιβάλλουν κατά τα ανωτέρω, συμ
περιλαμβανομένων των νέων απαιτήσεων, 
καθώς και τη σχετική αιτιολογία.

Η Επιτροπή κοινοποιεί τις διαβιβαζόμενες
απαιτήσεις στα άλλα κράτη μέλη. Η διαβίβ
αση αυτή δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να
θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις. Στη συνέ
χεια, η Επιτροπή παρέχει σε ετήσια βάση
αναλύσεις και προσανατολισμούς σχετικά
με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών σ
το πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Η Επιτροπή κοινοποιεί τις διαβιβαζόμενες
απαιτήσεις στα άλλα κράτη μέλη. Η διαβίβ
αση αυτή δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να
θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις.

* Τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδ
ηγίας.

* Τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδ
ηγίας.

** Τέσσερα έτη από την έναρξη ισχύος της παρού
σας οδηγίας.

** Τέσσερα έτη από την έναρξη ισχύος της παρού
σας οδηγίας.

*** Τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας
οδηγίας.

*** Τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας
οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Αυτές οι «αναλύσεις και προσανατολισμοί» δεν επιτρέπουν μια εκ των προτέρων αξιολόγηση ή
διαβούλευση, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση τη συννομοθετική εξουσία τ
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ου Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εξάλλου, η ερμηνεία της κοινοτικής νομοθ
εσίας εξακολουθεί να υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η εισηγήτρια
θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί πάντα να βοηθά τα κράτη μέλη για την επεξεργασία
μιας κοινής μεθόδου αξιολόγησης, ώστε να τηρούν τις υποχρεώσεις τους για υποβολή έκθεσης
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 11
Άρθρο 41

Έως τις …* και, στη συνέχεια, ανά τριετία, 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοιν
οβούλιο και το Συμβούλιο συνολική έκθεσ
η σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας. Η έκθεση αυτή, σύμφωνα με το ά
ρθρο 16, παράγραφος 4, αφορά ιδίως την ε
φαρμογή του άρθρου 16. Εξετάζει επίσης
την ανάγκη για τη λήψη πρόσθετων μέτρω
ν για θέματα που εξαιρούνται από το πεδίο
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Συνοδε
ύεται, κατά περίπτωση, από προτάσεις τρο
ποποίησης της παρούσας οδηγίας με στόχο
την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς υ
πηρεσιών.

Έως τις …* και, στη συνέχεια, ανά τριετία, 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοιν
οβούλιο και το Συμβούλιο συνολική έκθεσ
η σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας. Η έκθεση αυτή, σύμφωνα με το ά
ρθρο 16, παράγραφος 4, αφορά ιδίως την ε
φαρμογή του άρθρου 16. Εκτός από τα θέ
ματα που αναφέρονται στο άρθρο 38, η ε
ν λόγω έκθεση εξετάζει επίσης την ανάγκη
για τη λήψη πρόσθετων μέτρων εναρμόνισ
ης ή άλλων για θέματα που εξαιρούνται απ
ό το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγί
ας. Σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφο
ς 4, εξετάζει επίσης τη σκοπιμότητα μέτρ
ων εναρμόνισης  σχετικά με τις δραστηρι
ότητες παροχής υπηρεσιών που ήδη καλύ
πτει η παρούσα οδηγία. Συνοδεύεται, κατ
ά περίπτωση, από προτάσεις τροποποίησης
της παρούσας οδηγίας με στόχο την ολοκλ
ήρωση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών.

* Πέντε έτη από την έναρξης ισχύος της παρούσας
οδηγίας.

* Πέντε έτη από την έναρξης ισχύος της παρούσας
οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Ενώ αποδέχεται το νέο κείμενο που υποβλήθηκε από το Συμβούλιο, η τροπολογία αυτή επιζητεί
να εξασφαλίσει συνοχή ανάμεσα στη ρήτρα επανεξέτασης και τις άλλες διατάξεις της οδηγίας ό
που ήδη προβλέπονται μέτρα εναρμόνισης, και συγκεκριμένα το άρθρο 16(4) και το άρθρο 38. 
Εξάλλου, η τροπολογία αυτή λαμβάνει υπόψη τα άρθρα 47 και 95 της Συνθήκης ΕΚ, όπου προ
βλέπεται ότι οι συννομοθέτες εκδίδουν τα μέτρα σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών δι
ατάξεων των κρατών μελών που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της ε
σωτερικής αγοράς.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.   Εισαγωγή

Ύστερα από δύο χρόνια παρατεταμένων συζητήσεων και πυρετώδους δουλειάς της Επιτροπή
ς Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρ
ινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Φεβρουαρίου 2006. 

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε από το Κοινοβούλιο μπόρεσε να κατασιγάσει τους φόβους
και τις πολεμικές που προκλήθηκαν από την αρχική πρόταση της Επιτροπής, καθώς και να α
ποσαφηνίσει τις παρεξηγήσεις που είχαν περιβάλει την άστοχα επονομαζόμενη «οδηγία
Bolkestein». 

Έτσι, οι 25.000 διαδηλωτές που κατέκλυσαν τους δρόμους του Στρασβούργου κατά τη συζήτ
ηση στην ολομέλεια υποδέχθηκαν ευνοϊκά τις ριζικές τροποποιήσεις ουσίας που επέφερε το
Κοινοβούλιο, οι οποίες καθιστούσαν το κείμενο αποδεκτό από την πλειοψηφία. Η Επιτροπή
και το Συμβούλιο αναγνώρισαν τον συμβιβασμό του Κοινοβουλίου ως τεράστιο βήμα προόδ
ου, που χαρακτηρίστηκε «αποφασιστικό στην ιστορία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας» από την
αυστριακή Προεδρία και έθεσε τις βάσεις της πολιτικής συμφωνίας σχετικά με την «οδηγία γι
α τις υπηρεσίες». Με αυτή τη νομοθετική διαδικασία, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έλαβαν
υπόψη την ανάγκη να υπάρχει μια κοινωνική Ευρώπη. 

Το Συμβούλιο είχε επίσης πραγματοποιήσει πολλές τεχνικές εργασίες μετά την έγκριση της π
ρότασης της Επιτροπής, υπό την ιρλανδική, ολλανδική, λουξεμβουργιανή και βρετανική Προ
εδρία. Η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της 29ης
Μαΐου, χωρίς να αντιταχθεί κανένα κράτος μέλος, υπήρξε ένας αξιοσημείωτος τερματισμός γ
ια την αυστριακή Προεδρία, έναν χρόνο μετά το γαλλικό δημοψήφισμα σχετικά με το σχέδιο
συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης.

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο παραδέχθηκαν ότι ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε από το Κοι
νοβούλιο σχετικά με ευαίσθητα σημεία όπως το πεδίο εφαρμογής, η εξάλειψη της αρχής της
χώρας καταγωγής, η πλήρης εξαίρεση του εργατικού δικαίου και του ιδιωτικού διεθνούς δικα
ίου, ή ακόμη το κεφάλαιο για τη διοικητική συνεργασία, είναι πολύ εύθραυστος και δεν θα έ
πρεπε να τεθεί υπό αμφισβήτηση. 

Η εισηγήτρια κατανοεί ότι η πολιτική συμφωνία του Συμβουλίου αποτελεί κι αυτή έναν ισορ
ροπημένο και εύθραυστο συμβιβασμό, που ουσιαστικά βρίσκεται πολύ κοντά στη θέση του
Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση. Εντούτοις, η εισηγήτρια θεωρεί επίσης αναγκαία μ
ια δεύτερη ανάγνωση του Κοινοβουλίου, ώστε να εμφυσηθεί στο κείμενο μεγαλύτερη ασφάλ
εια δικαίου και περισσότερη σαφήνεια και να εξασφαλισθεί έτσι η πλήρης υποστήριξη από το
υς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την προοπτική αυτή, η εισηγήτρια προτείνει έναν περιορισμένο αριθμό τροπολογιών στο
υς ακόλουθους καίριους τομείς: εργατικό δίκαιο, εξαίρεση των κοινωνικών υπηρεσιών, προσ
τασία των καταναλωτών, διοικητική συνεργασία, αμοιβαία αξιολόγηση και ρήτρα επανεξέτα
σης. Οι προτεινόμενες τροπολογίες εστιάζονται στα άρθρα και θα απαιτήσουν, για λόγους συ
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νοχής, άλλες τροπολογίες στις αντίστοιχες αιτιολογικές σκέψεις. 

Τέλος, η εισηγήτρια θα ήθελε επίσης να επιστήσει την προσοχή στα πολλά διοικητικά βάρη κ
αι γραφειοκρατικές απαιτήσεις που εισάγει το κείμενο του Συμβουλίου, αν και δεν προτείνετ
αι καμία τροπολογία στον τομέα αυτό.

Η εισηγήτρια προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με το Συμβούλιο, ώστε να οδηγηθούμε τ
ο ταχύτερο δυνατόν στην έγκριση της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορ
ά, η οποία θα προσφέρει πραγματικά οικονομικά πλεονεκτήματα και νέες ευκαιρίες στις επιχ
ειρήσεις ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. 

2.   Τροπολογίες που προτείνονται από την εισηγήτρια

α) Εργατικό δίκαιο, άρθρο 1
Χρειάζεται να υπογραμμισθεί η ομοφωνία που διαμορφώθηκε στο εσωτερικό των τριών θεσ
μικών οργάνων για τον πλήρη αποκλεισμό του εργατικού δικαίου από το πεδίο εφαρμογής τη
ς οδηγίας, ακόμα και όσον αφορά την απόσπαση εργαζομένων. Προκειμένου όμως να εξασφ
αλισθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η εισηγήτρια θεωρεί ότι έχει πρωταρχική σημασία να γίνουν ορισμένες δευτερεύουσες προσα
ρμογές στο κείμενο που προτείνεται από το Συμβούλιο. Έτσι, ενώ γίνεται αποδεκτή η διατήρ
ηση της μνείας του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μόνο στην αντίστοιχη αιτιολογική
σκέψη, το άρθρο 1 θα έπρεπε να αντανακλά πιστά τη διατύπωση του άρθρου 28 του Χάρτη. 
Επιπλέον, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εθνική νομοθεσία και στις εθνικές πρακτι
κές, ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στα κράτη μέλη.

Κατά συνέπεια, η τροπολογία προτείνει να αντικατασταθεί το κείμενο του Συμβουλίου με τη
ν έκφραση «σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές», μια δι
ατύπωση που είναι σύμφωνη με τη Συνθήκη και χρησιμοποιείται στον Χάρτη καθώς και σε π
ολλές πράξεις που αφορούν το κοινοτικό εργατικό δίκαιο. 

β) Κοινωνικές υπηρεσίες, άρθρο 2
Ο νομικός ορισμός που διαμορφώθηκε στο Συμβούλιο παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίο
υ και φαίνεται αποδεκτός. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 26 Απριλίου 2006 
μια ανακοίνωση σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας, η οποία πρέπει να λη
φθεί δεόντως υπόψη. Η εισηγήτρια είναι της γνώμης ότι η οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες στ
ην εσωτερική αγορά δεν πρέπει να προκαταλαμβάνει ούτε να προδικάζει τα αποτελέσματα τη
ς υπό εξέλιξη διαβούλευσης, που δρομολογήθηκε από την ανακοίνωση της Επιτροπής. 

γ) Προστασία των καταναλωτών, άρθρο 3
Ομοφωνία υπάρχει επίσης όσον αφορά την ανάγκη να δημιουργηθούν, με την παρούσα οδηγ
ία, πραγματικά οικονομικά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις με ταυτόχρονη αύξηση του β
αθμού προστασίας των καταναλωτών, οι οποίοι θα έχουν το όφελος της βελτιωμένης ποιότητ
ας και μεγαλύτερης προσιτότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, η εισηγήτρι
α επιδοκιμάζει το νέο κείμενο που προτάθηκε από το Συμβούλιο για το άρθρο 3 όσον αφορά
την προστασία των καταναλωτών. Επιπλέον, η προτεινόμενη τροπολογία οδηγεί σε μια εύλο
γη ισορροπία εξασφαλίζοντας ότι, σύμφωνα με το άρθρο 153 της Συνθήκης ΕΚ, η παρούσα
οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να εισάγουν αυστηρότερα μέτρα προστα
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σίας των καταναλωτών σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο.

δ) Διοικητική συνεργασία
Οι τροπολογίες στο κεφάλαιο περί διοικητικής συνεργασίας σέβονται τη νέα διάρθρωση που
διαμόρφωσε το Συμβούλιο, η οποία επιτρέπει μια σαφή αντίληψη των καθηκόντων και υποχρ
εώσεων των κρατών μελών εγκατάστασης και των κρατών μελών όπου παρέχεται η υπηρεσί
α. 

Εντούτοις, ορισμένες τροπολογίες είναι αναγκαίες προκειμένου να αντικατοπτρισθεί ο συνολ
ικός συμβιβασμός που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προ
στασίας των Καταναλωτών, ο οποίος ενισχύει τις δυνατότητες ελέγχου της δραστηριότητας τ
ου παρόχου υπηρεσιών από το κράτος όπου παρέχεται η υπηρεσία. Έτσι, σύμφωνα με τη θέσ
η του Κοινοβουλίου, το κράτος μέλος εγκατάστασης είναι αρμόδιο για την εποπτεία του παρ
όχου υπηρεσιών στο έδαφός του, ενώ το κράτος μέλος όπου παρέχεται η υπηρεσία ασκεί επο
πτεία όταν αυτός παρέχει υπηρεσίες στο δικό του έδαφος. Εξάλλου, η εισηγήτρια είναι της γν
ώμης ότι το κεφάλαιο περί διοικητικής συνεργασίας δεν πρέπει να αναφέρει την εφαρμοστέα
στον πάροχο υπηρεσιών νομοθεσία, αφού το ζήτημα αυτό ρυθμίστηκε στο άρθρο 16 με την
απάλειψη της αρχής της χώρας καταγωγής και με τις νέες διατάξεις για την ελεύθερη παροχή
υπηρεσιών.

ε) Άρθρο 39(5), αναλύσεις και προσανατολισμοί σχετικά με την εφαρμογή του άρθρ
ου 16 

Το Συμβούλιο εισάγει μια διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη μέλη υποβάλλουν στη
ν Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις εθνικές απαιτήσεις η εφαρμογή των οποίων θα μπορούσε ν
α εμπίπτει στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 16(1) και στο άρθρο 16(3). Η Επιτροπή κοινοποιεί τι
ς απαιτήσεις αυτές στα άλλα κράτη μέλη και παρέχει αναλύσεις και προσανατολισμούς σχετι
κά με την εφαρμογή τους στο πλαίσιο της οδηγίας. 

Η εισηγήτρια εκτιμά ότι η ερμηνεία της κοινοτικής νομοθεσίας εξακολουθεί να υπάγεται στη
ν αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και επιθυμεί να διαφυλαχθούν τα θεσμικά συμ
φέροντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη συνέχεια που δί
νεται στη διαδικασία αξιολόγησης.

στ) Ρήτρα επανεξέτασης και μέτρα εναρμόνισης, άρθρο 41
Η εισηγήτρια αποδέχεται το νέο κείμενο που υποβλήθηκε από το Συμβούλιο. Η προτεινόμεν
η τροπολογία επιζητεί να εξασφαλίσει συνοχή ανάμεσα στη «ρήτρα επανεξέτασης» και τις άλ
λες διατάξεις της οδηγίας όπου ήδη προβλέπονται μέτρα εναρμόνισης, και συγκεκριμένα το
άρθρο 16(4) και το άρθρο 38. Η εισηγήτρια εκτιμά ότι, πέραν της παρούσας οδηγίας, οι συνν
ομοθέτες εκδίδουν τα μέτρα σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών διατάξεων των κρα
τών μελών που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγο
ράς, σύμφωνα με τη Συνθήκη.

3.   Οι διαδικασίες αμοιβαίας αξιολόγησης

Η εισηγήτρια θα ήθελε επίσης να εκφράσει την ανησυχία της για τη διοικητική επιβάρυνση τ
ων δημόσιων υπηρεσιών των κρατών μελών, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τη
ν οποία θα προκαλέσουν οι διαδικασίες αμοιβαίας αξιολόγησης που εισάγονται με το κείμεν
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ο του Συμβουλίου.

Έτσι, εκτός των πολυάριθμων εθνικών νόμων που θα χρειαστεί να προσαρμοστούν για λόγο
υς συμμόρφωσης με την παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν στην Επιτ
ροπή έκθεση σχετικά με τα συστήματα χορήγησης άδειας (άρθρο 9.2), τις απαιτήσεις που αφ
ορούν την ελεύθερη εγκατάσταση (άρθρο 15), καθώς και τις απαιτήσεις που αφορούν τις δρα
στηριότητες πολλαπλών ειδικοτήτων (άρθρο 25.3).

Εντούτοις, προκειμένου να επιτευχθεί γρήγορα ένας συμβιβασμός με το Συμβούλιο, η εισηγή
τρια αποφάσισε να σεβαστεί την απόφαση των κρατών μελών και να μην προτείνει τροπολογ
ίες με στόχο την αποκατάσταση της θέσης του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση, πο
υ είχε απαλείψει αυτό τον γραφειοκρατικό φόρτο. Η εισηγήτρια ελπίζει ότι αυτές οι επαχθείς
απαιτήσεις που βαρύνουν τις εθνικές δημόσιες υπηρεσίες θα μπορέσουν τουλάχιστον να μει
ώσουν στο ελάχιστο τη γραφειοκρατική επιβάρυνση και τα διοικητικά έξοδα των παρόχων υ
πηρεσιών.

Πέραν αυτών των διαδικασιών αμοιβαίας αξιολόγησης που είχαν προβλεφθεί αρχικά στην πρ
όταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο εισήγαγε μια νέα διαδικασία αξιολόγησης σχετικά με τις
εθνικές απαιτήσεις που τα κράτη μέλη θα μπορούν να επιβάλλουν σύμφωνα με το άρθρο 16.

Η εισηγήτρια αναγνωρίζει ότι η νέα αυτή υποχρέωση ενημέρωσης αποτελεί κρίσιμο στοιχείο
του κειμένου του Συμβουλίου, αφού τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτέ
ς τις εθνικές απαιτήσεις για να παρεμποδίσουν τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. Κατά συ
νέπεια, η εισηγήτρια αποδέχεται αυτό το στοιχείο διαφάνειας έστω κι αν προσθέτει γραφειοκ
ρατικό φόρτο.
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