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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παρούσα πρόταση κανονισμού με την οποία θεσπίζονται μια ευρωπαϊκή ηλεκτρονική 

κάρτα υπηρεσιών και συναφείς διοικητικές διευκολύνσεις αποσκοπεί να διευκολύνει τις 

συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών εντός της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. Αποτελεί 

μέρος μιας δέσμης στην οποία περιλαμβάνεται επίσης μια πρόταση οδηγίας για το νομικό και 

λειτουργικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών. Ο στόχος είναι να 

περιοριστούν οι διοικητικοί φραγμοί που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι διασυνοριακών 

υπηρεσιών. Η συντάκτρια γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να άρει τα 

γραφειοκρατικά εμπόδια στην εσωτερική αγορά. Ωστόσο, προτείνει να επανεξεταστεί το 

κατά πόσον η παρούσα πρόταση πράγματι υπηρετεί τον σκοπό της και το κατά πόσον 

περιέχει προστιθέμενη αξία, και συνεπώς εισηγείται να επανεξεταστεί η πρόταση υπό το φως 

των πραγματικών στόχων που επιδιώκει η Επιτροπή.  

Όντως, η συντάκτρια γνωμοδότησης διερωτάται ποια οφέλη μπορεί να επιφέρει στον τομέα 

αυτό ένα άλλο νομοθετικό μέσο επιπλέον εκείνων που ήδη υφίστανται ή προτείνονται 

(απόσπαση εργαζομένων, ενιαία σημεία επαφής, ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα, SOLVIT, 

εργαλείο πληροφόρησης για την ενιαία αγορά, ενιαία ψηφιακή πύλη). Ειδικότερα, γεννάται 

το ερώτημα μήπως η επικαιροποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου δεν θα ήταν μια πιο 

ενδεδειγμένη λύση από το να καταστεί αυτό υπερβολικά περίπλοκο με τη δημιουργία νέων 

δομών. Για παράδειγμα, η ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα και τα ενιαία σημεία επαφής 

μπορούν, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, να υπηρετήσουν τον στόχο που καθορίζει η 

πρόταση της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή ηλεκτρονική κάρτα υπηρεσιών και τις 

συντονιστικές αρχές (βλέπε άρθρο 4α και επόμενα της οδηγίας 2005/36/ΕΚ και άρθρο 6 της 

οδηγίας 2006/123/ΕΚ, αντιστοίχως). Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ανησυχία ότι ένα διττό 

σύστημα θα δημιουργούσε γκρίζες ζώνες οι οποίες εγκυμονούν τον κίνδυνο να αυξηθεί 

περαιτέρω η αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις.  

Πολλοί κλαδικοί εκπρόσωποι ανησυχούν ότι ο προτεινόμενος κανονισμός θα μπορούσε 

ακόμη και να δημιουργήσει πρόσθετα εμπόδια στις εταιρείες παρά το αντίθετο. Κατά τα 

φαινόμενα, η ευρωπαϊκή ηλεκτρονική κάρτα υπηρεσιών δεν επιλύει τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε διασυνοριακά συστήματα ασφάλισης. Σε 

πολλές χώρες, η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης είναι υποχρεωτική για όσους παρέχουν 

επαγγελματικές υπηρεσίες στο κοινό. Κατόπιν της μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο της 

οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, όλα κατά 

βάση τα κράτη μέλη απαιτούν προηγούμενη γραπτή δήλωση στην οποία περιλαμβάνονται τα 

λεπτομερή στοιχεία οποιασδήποτε ασφαλιστικής κάλυψης ή άλλου μέσου ατομικής ή 

συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη για ορισμένα τουλάχιστον 

επαγγέλματα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας πάροχος υπηρεσιών ή ένας 

επαγγελματίας ο οποίος αναπτύσσει διασυνοριακή δραστηριότητα είναι ότι υφίστανται 

υπερβολικές δυσκολίες προκειμένου να αποκτήσει μια τέτοια ασφάλιση. Εξάλλου, η 

συντάκτρια γνωμοδότησης διερωτάται κατά πόσον το επίπεδο ελέγχου των αιτήσεων για 

ηλεκτρονική κάρτα το οποίο καθιερώνεται στην πρόταση της Επιτροπής είναι αρκούντως 

υψηλό. Οι ασαφείς κανόνες σχετικά με την εξακρίβωση των επαγγελματικών απαιτήσεων και 

οι σύντομες προθεσμίες εξέτασης καθιστούν δυσχερή την εμπεριστατωμένη εξέταση των 

εγγράφων των αιτήσεων. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης 

ψευδών ταυτοτήτων με αποτέλεσμα να παρακωλύονται η εφαρμογή των προτύπων ποιότητας 

και επιδόσεων καθώς και η επιβολή του εφαρμοστέου δικαίου. 

Η πρόταση της Επιτροπής φαίνεται να είναι επίσης αμφιβόλου ποιότητας από νομοθετική 

άποψη. Συνολικά, το προκύπτον νομικό πλαίσιο θα αποτελείται από έναν κανονισμό, μια 
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οδηγία και διάφορες κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που θα βασίζονται σε 

αυτά. Μόνο η πρόταση κανονισμού προβλέπει δέκα εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων και δύο εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων. Το γεγονός αυτό δεν διευκολύνει την κατανόηση του πραγματικού αντίκτυπου του 

κειμένου και έρχεται σε αντίθεση με το διακριτικό χαρακτηριστικό ενός κανονισμού, δηλ. 

την άμεση εφαρμοσιμότητά του στις εθνικές έννομες τάξεις, καθώς και με το θεματολόγιο 

της Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.  

Εν κατακλείδι, αντί να θεσπίσει έναν νέο κανονισμό και μια νέα οδηγία (και μάλιστα, που 

πρόκειται να συμπληρωθούν από διάφορες κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις), η 

Επιτροπή θα μπορούσε να διερευνήσει τη δυνατότητα, ενδεχομένως, να τροποποιήσει το 

υφιστάμενο κεκτημένο της ΕΕ, όπως η οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων, και/ή οι κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που 

πρόκειται να εκδοθούν βάσει της οδηγίας αυτής, ούτως ώστε να καλυφθούν τα επαγγέλματα 

που επί του παρόντος πραγματεύονται οι προτάσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή ηλεκτρονική 

κάρτα υπηρεσιών. Η Επιτροπή θα μπορούσε, πράγματι, να προσπαθήσει να επιτύχει το ίδιο 

αποτέλεσμα, όσον αφορά τη διευκόλυνση της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, με έναν 

λιγότερο επαχθή τρόπο.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω σκέψεις, η συντάκτρια γνωμοδότησης συνιστά να 

απορριφθεί η πρόταση της Επιτροπής, αλλά ταυτόχρονα καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 

μια λύση η οποία να αντιμετωπίζει καλύτερα τα προβλήματα στα οποία προσκρούουν σε 

καθημερινή βάση οι πάροχοι υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί επίσης την Επιτροπή να 

λάβει πλήρως υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, η 

οποία εντοπίζει παρόμοια προβλήματα. 

****** 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 

Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την απόρριψη της πρότασης 

της Επιτροπής. 
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