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Τροπολογία 57
Παράγραφος 1

1. Απορρίπτει την πρόταση οδηγίας

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αρχή της χώρας καταγωγής είναι απαράδεκτη διότι αποτελεί ένα κίνητρο προς τη 
μετεγκατάσταση προς χώρες όπου οι φορολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις 
είναι ασθενέστερες, κάτι που οδηγεί στην αποδιάρθρωση της αγοράς εργασίας και στην 
απορύθμιση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Η ελευθέρωση των υπηρεσιών δεν είναι 
δυνατόν να γίνει δεκτή παρά μόνο εφόσον προηγηθεί η εναρμόνιση των συνθηκών άσκησης των 
υπηρεσιών, ιδίως σε κοινωνικό και φορολογικό επίπεδο, κάτι το οποίο απουσιάζει από το 
σχέδιο οδηγίας. Εκτός αυτού, υπάρχει κίνδυνος η οδηγία να έχει καταστροφικές συνέπειες για 
τα συστήματα υγείας των κρατών μελών, διότι θέτει υπό αμφισβήτηση την οργάνωσή τους, 
μέσω της κατάργησης των απαιτήσεων και των διαδικασιών χορήγησης αδειών.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 58
Παράγραφος 1 α (νέα)



PE 350.200v02-00 2/73 AM\552506EL.doc

EL

1a. Ως προϋπόθεση για την έγκριση της παρούσας οδηγίας τίθεται η έγκριση οδηγίας-
πλαισίου σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η οδηγία σχετικά με την ελευθέρωση των υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι 
δυνατόν να εγκριθεί παρά μόνον εάν προηγουμένως μια οδηγία-πλαίσιο σχετικά με τις 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας ή τις δημόσιες υπηρεσίες έχει επιτρέψει να καθορισθούν οι όροι 
άσκησης και πραγμάτωσης των εν λόγω υπηρεσιών.

Πρόταση οδηγίας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 59
Αιτιολογική αναφορά 1

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 47, 
παράγραφος 2, τα άρθρα 50, 55 και 71 και 
το άρθρο 80, παράγραφος 2,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή, μνημονεύοντας αποκλειστικά το άρθρο 47 ΣΕΚ, παράγραφος 2, πρώτη και τρίτη 
φράση, προτείνει στο Συμβούλιο να νομοθετήσει με ειδική πλειοψηφία. Όμως η δεύτερη φράση 
του άρθρου 47, παράγραφος 2 ορίζει " (...) Το Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως καθόλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας του άρθρου 251 προκειμένου για οδηγίες, η εκτέλεση των οποίων σε 
ένα τουλάχιστον κράτος μέλος συνεπάγεται τροποποίηση των υφισταμένων αρχών της 
νομοθεσίας που διέπουν το καθεστώς των επαγγελμάτων, όσον αφορά την κατάρτιση και τους 
όρους πρόσβασης των φυσικών προσώπων (...) ".
Είναι σκόπιμο να υπάρξει αναφορά στο άρθρο 50 ΣΕΚ, το οποίο αναφέρεται στον ορισμό των 
υπηρεσιών και στους όρους εγκατάστασής τους.
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 60
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

[Έχοντας υπόψη:]

τα άρθρα 8, 15, 21, 34 έως 38, και 47 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτά τα διάφορα άρθρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αφορούν τα ατομικά δικαιώματα 
που μνημονεύονται στην αιτιολογική σκέψη 72 της παρούσας πρότασης οδηγίας. Πρέπει επίσης 
να γίνει αναφορά σε άλλα δικαιώματα, ιδίως κοινωνικο-οικονομικά, που αφορούν αντιστοίχως 
την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική πρόνοια, την προστασία της υγείας, την πρόσβαση 
στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, την προστασία του περιβάλλοντος και την 
προστασία των καταναλωτών. Όλα αυτά τα άρθρα στοιχειοθετούν έναν στόχο αυξημένου 
επιπέδου προστασίας που πρέπει να επιτευχθεί, και μάλιστα βελτίωσης της ποιότητας του τομέα· 
στην πλειοψηφία τους απαιτούν το σεβασμό των εθνικών νομοθετικών διατάξεων ή πρακτικών, 
πέραν του κοινοτικού δικαίου, όπου αυτό είναι δυνατό.

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 61
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

(6α) Η παρούσα οδηγία δεν ασχολείται με 
την ελευθέρωση των υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος που 
προορίζονται για δημόσιες ή ιδιωτικές 
οντότητες ούτε με την ιδιωτικοποίηση 
δημόσιων φορέων που παρέχουν 
υπηρεσίες. Επιπλέον, η οδηγία αυτή αφορά 
μόνο τους παρόχους υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος και 
δεν καλύπτει εξωτερικές πτυχές. Δεν 
αφορά διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο 
διεθνών οργανισμών σχετικά με το εμπόριο 
στον τομέα των υπηρεσιών, ιδίως στο 
πλαίσιο της GATS.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση αυτή είναι πολύ σημαντική προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε παρεξήγηση 
του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 62
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

(6β) Η οδηγία αυτή δεν επηρεάζει την 
ελευθερία των κρατών μελών να ορίζουν, 
σε συμφωνία με το κοινοτικό δίκαιο, τις 
υπηρεσίες που θεωρούν υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος, τον τρόπο 
οργάνωσης και χρηματοδότησής τους και 
τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις στις οποίες 
υπόκεινται. Η οδηγία αυτή δεν αποτελεί 
συνέχεια της Λευκής Βίβλου της 
Επιτροπής σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση αυτή είναι πολύ σημαντική προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε παρεξήγηση 
του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία: Avril Doyle, Frédérique Ries

Τροπολογία 63
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 

(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 και την 
ασφάλεια των υπηρεσιών. 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 
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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″).

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″).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες υγείας διαφέρουν θεμελιακά από άλλες υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Μια 
οριζόντια οδηγία-πλαίσιο αυτού του χαρακτήρα δεν είναι κατάλληλος μηχανισμός για τη 
ρύθμιση των υπηρεσιών υγείας.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια και η κινητικότητα των ασθενών και να διατηρηθούν 
τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα στην παροχή ιατρικής περίθαλψης, πρέπει να εγκριθεί νέα 
κατακόρυφη νομοθεσία που να αφορά ειδικά την παροχή υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τη 
νομολογία του Δικαστηρίου των ΕΚ, την επικείμενη εξέταση της κινητικότητας των ασθενών 
και λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία περί επαγγελματικών προσόντων.

Τροπολογία: Αντωνίου Τρακατέλλη

Τροπολογία 64
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 

(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 
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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.

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. Η παρούσα οδηγία
αναγνωρίζει ότι δεν έχουν όλες αυτές οι 
υπηρεσίες την ίδια αξία και σημασία και 
ότι, στην περίπτωση των υπηρεσιών που 
έχουν ζωτική σημασία για την ευεξία και 
την υγεία των ανθρώπων και του 
περιβάλλοντός τους, καθώς και για την 
εκπαίδευση, είναι δυνατόν να ισχύουν 
προτεραιότητες και αρχές οι οποίες 
διαφέρουν από εκείνες που θεωρούνται 
ενδεδειγμένες για υπηρεσίες που είναι 
λιγότερο κεφαλαιώδεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως συμβαίνει και με τη δημόσια υγεία, η εκπαίδευση είναι επίσης πολύ σημαντική για κάθε 
κράτος μέλος. Αποτελεί προνομία και αρμοδιότητά του (αρχή της επικουρικότητας).
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Τροπολογία: Avril Doyle, Frédérique Ries

Τροπολογία 65
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, 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, 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.

Or. en
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Οι υπηρεσίες υγείας διαφέρουν θεμελιακά από άλλες υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Λαμβάνοντας 
υπόψη αυτή την ποιοτική διαφορά, καθώς και το γεγονός ότι ο τομέας της υγείας 
αντιπροσωπεύει το 10% της ευρωπαϊκής απασχόλησης και το 10% του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ, μια 
οριζόντια οδηγία-πλαίσιο αυτού του χαρακτήρα δεν είναι κατάλληλος μηχανισμός για τη 
ρύθμιση των υπηρεσιών υγείας.
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια και η κινητικότητα των ασθενών και να διατηρηθούν 
τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα στην παροχή ιατρικής περίθαλψης, πρέπει να εγκριθεί νέα 
κατακόρυφη νομοθεσία που να αφορά ειδικά την παροχή υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τη 
νομολογία του Δικαστηρίου των ΕΚ, την επικείμενη εξέταση της κινητικότητας των ασθενών 
και λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία περί επαγγελματικών προσόντων.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 66
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

(14α) Είναι σημαντικό η οδηγία να 
εφαρμόζεται και για τον τομέα της υγείας 
ούτως ώστε η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
και η ελευθερία εγκατάστασης να 
εφαρμοστούν πλήρως και σ’ αυτό το πεδίο, 
διότι εκτός του ότι ο τομέας της υγείας έχει 
μεγάλη σημασία για την οικονομική 
ανάπτυξη, και οι πολίτες της Ευρώπης 
πρέπει να απολαύουν και στο χώρο αυτόν 
των θεμελιωδών ελευθεριών τους και να 
έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες 
παρεχόμενες από άλλα κράτη μέλη ή όταν 
οι ίδιοι βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη. 
Εξάλλου, η προστασία της δημόσιας υγείας 
αποτελεί σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαντικό δημόσιο 
συμφέρον που μπορεί να δικαιολογήσει 
περιορισμούς της ελευθερίας 
εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης 
σύμφωνα με το άρθρο 15 πρέπει να δοθεί η 
ανάλογη σημασία και στην προστασία της 
δημόσιας υγείας.

Or. de
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Πρέπει να τονιστούν η σπουδαιότητα της οδηγίας για τον τομέα της υγείας και οι θετικές 
επιδράσεις της. Ειδικά οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να επωφεληθούν από τη βελτίωση στον 
τομέα αυτό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και της ελευθερίας εγκατάστασης. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό όταν στον τόπο διαμονής του πολίτη υπάρχουν ελλείψεις στην ιατρική 
περίθαλψη. Πρέπει όμως να τονιστεί επίσης ότι η προστασία της δημόσιας υγείας μπορεί να 
δικαιολογήσει περιορισμούς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και της ελευθερίας 
εγκατάστασης, εφόσον οι περιορισμοί αυτοί είναι αναγκαίοι και ενδεδειγμένοι. 

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 67
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

(14β) Η υλοποίηση της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών και της ελευθερίας 
εγκατάστασης συνεπάγονται ότι ο πολίτης 
μπορεί να προβεί σε επιλογές από ένα 
ευρύτερο φάσμα και για την προστασία της 
υγείας του. Για το λόγο αυτό προβλέπεται 
και προς το συμφέρον του πολίτη η 
ελεύθερη επιλογή του ιατρού. Για να 
μπορούν οι πολίτες να κάνουν την επιλογή 
τους εν γνώσει όλων των σημαντικών 
κριτηρίων, προσλαμβάνουν μεγάλη 
σημασία στην οδηγία οι υποχρεώσεις 
πληροφόρησης των πολιτών. Οι 
υποχρεώσεις αυτές προβλέπουν για την 
περίπτωση της μετακίνησης του ασθενή, 
ότι θα παρέχεται στον ασθενή ένας 
ελάχιστος όγκος πληροφοριών για την 
παροχή υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη. 
Αφετέρου όμως πρέπει επίσης να 
εξασφαλιστεί ότι η δυνατότητα επιλογής 
των πολιτών δεν προκαλεί αναντίστοιχες 
οικονομικές επιβαρύνσεις των φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης. Στο πλαίσιο αυτό 
έχει μεγάλη σημασία η θεσπιζόμενη από τη 
νομολογία του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διάκριση μεταξύ 
περίθαλψης χωρίς εισαγωγή στο 
νοσοκομείο και νοσοκομειακής 
περίθαλψης, αφού για τη δεύτερη 
περίπτωση τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρήσουν την απαίτηση προέγκρισης.

Or. de
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Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η μεγαλύτερη κινητικότητα και η δυνατότητα επιλογής για τους 
ασθενείς αυξάνουν την ανάγκη παροχής πληροφοριών και για το λόγο αυτό προσλαμβάνουν 
ιδιαίτερη σημασία οι υποχρεώσεις που προβλέπει η οδηγία για πληροφόρηση και διαφάνεια. 
Είναι ωστόσο εξίσου σημαντικό να διασφαλισθεί ότι οι οικονομικές επιβαρύνσεις θα 
παραμείνουν σε λογικά πλαίσια. Επ’ αυτού πρέπει να επισημανθεί πόσο σπουδαίος είναι ένας 
διαφορετικός ορισμός της νοσοκομειακής περίθαλψης.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 68
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

(14α) Οι υπηρεσίες υγείας εξαιρούνται από 
το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 152, παράγραφος 5, 
της Συνθήκης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία συνοχής με τις τροπολογίες 25 της κ. Liotard και στο άρθρο 14, εδάφιο 1α (νέο) 
και 15, παράγραφος 3α (νέα).

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 69
Αιτιολογική σκέψη 16

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

(16) Το κριτήριο της αμοιβής δεν ισχύει 
στην περίπτωση δραστηριοτήτων που 
παρέχονται από το κράτος ή των οποίων 
την παροχή αναθέτει το κράτος χωρίς 
οικονομικά ανταλλάγματα ή με οικονομικό 
αντάλλαγμα που καλύπτει ένα μέρος μόνο 
του κόστους της δραστηριότητας ή της 
υπηρεσίας, στο πλαίσιο της αποστολής του 
στον κοινωνικό, υγειονομικό, 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 
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εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αμοιβή δεν αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο προκειμένου μια υπηρεσία να ορισθεί ως 
οικονομική ή μη οικονομική. Για παράδειγμα, σε ορισμένα κράτη μέλη η αμοιβή παρουσιάζεται 
στον τομέα της προσφοράς και διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας ως μέσον ρύθμισης των εν 
λόγω υπηρεσιών, δεδομένου ότι η αμοιβή αυτή επιστρέφεται στη συνέχεια.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 70
Αιτιολογική σκέψη 22

(22) Όπως διαπιστώνεται από σημαντικό 
αριθμό καταγγελιών και μαρτυριών εκ 
μέρους παρόχων υπηρεσιών, μια από τις 
σημαντικότερες δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν, ιδίως οι ΜΜΕ, για την 
πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών και την άσκησή τους συνίσταται 
στην πολυπλοκότητα, τη διάρκεια και τη 
νομική ασάφεια των διοικητικών 
διαδικασιών. Για το λόγο αυτό, εκ 
παραλλήλου με ορισμένες πρωτοβουλίες 
που έχουν στόχο τον εκσυγχρονισμό και την 
υιοθέτηση ορθών διοικητικών πρακτικών σε 
κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο, πρέπει να 
καθιερωθούν οι αρχές διοικητικής 
απλούστευσης, ιδίως με τη συντονισμένη 
εισαγωγή σε κοινοτικό επίπεδο του 
συστήματος των ενιαίων κέντρων 
εξυπηρέτησης, με τον περιορισμό της 
υποχρέωσης για απόκτηση προηγούμενης 
άδειας σε περιπτώσεις όπου είναι απολύτως 
αναγκαία, καθώς και με την εισαγωγή της 
αρχής της σιωπηρής έγκρισης εκ μέρους 
των αρμόδιων αρχών μετά την πάροδο 
ορισμένης προθεσμίας. Εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την τήρηση των απαιτήσεων 
περί διαφάνειας και ενημέρωσης των 
πληροφοριών όσον αφορά τους παρόχους 
υπηρεσιών, ο εν λόγω εκσυγχρονισμός 
αποσκοπεί στην εξάλειψη των 
καθυστερήσεων, των δαπανών και των 

(22) Όπως διαπιστώνεται από σημαντικό 
αριθμό καταγγελιών και μαρτυριών εκ 
μέρους παρόχων υπηρεσιών, μια από τις 
σημαντικότερες δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν, ιδίως οι ΜΜΕ, για την 
πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών και την άσκησή τους συνίσταται 
στην πολυπλοκότητα, τη διάρκεια και τη 
νομική ασάφεια των διοικητικών 
διαδικασιών. Για το λόγο αυτό, εκ 
παραλλήλου με ορισμένες πρωτοβουλίες 
που έχουν στόχο τον εκσυγχρονισμό και την 
υιοθέτηση ορθών διοικητικών πρακτικών σε 
κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο, πρέπει να 
καθιερωθούν οι αρχές διοικητικής 
απλούστευσης, ιδίως με τη συντονισμένη 
εισαγωγή σε κοινοτικό επίπεδο του 
συστήματος των ενιαίων κέντρων 
εξυπηρέτησης και με τον περιορισμό της 
υποχρέωσης για απόκτηση προηγούμενης 
άδειας σε περιπτώσεις όπου είναι απολύτως 
αναγκαία. Εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 
τήρηση των απαιτήσεων περί διαφάνειας και 
ενημέρωσης των πληροφοριών όσον αφορά 
τους παρόχους υπηρεσιών, ο εν λόγω 
εκσυγχρονισμός αποσκοπεί στην εξάλειψη 
των καθυστερήσεων, των δαπανών και των 
αντικινήτρων που προκύπτουν, για 
παράδειγμα, από μη αναγκαίες ή 
υπερβολικά περίπλοκες και δαπανηρές 
διαδικασίες, επικάλυψη των ενεργειών, 
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αντικινήτρων που προκύπτουν, για 
παράδειγμα, από μη αναγκαίες ή 
υπερβολικά περίπλοκες και δαπανηρές 
διαδικασίες, επικάλυψη των ενεργειών,
υπερβολική τυπικότητα στη μορφή των 
εγγράφων, από τη διακριτική ευχέρεια των 
αρμόδιων φορέων, από τις αορίστου χρόνου 
ή υπερβολικά μακρές προθεσμίες, τις 
περιορισμένες περιόδους ισχύος των αδειών 
που χορηγούνται, ή τις δυσανάλογες 
δαπάνες και ποινές. Οι πρακτικές αυτές 
συνεπάγονται ιδιαίτερα σοβαρά αντικίνητρα 
για τους παρόχους υπηρεσιών που 
επιθυμούν να επεκτείνουν τις 
δραστηριότητές τους σε άλλα κράτη μέλη 
και καθιστούν αναγκαίο το συντονισμένο 
εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της διευρυμένης 
εσωτερικής αγοράς των είκοσι πέντε κρατών 
μελών.

υπερβολική τυπικότητα στη μορφή των 
εγγράφων, από τη διακριτική ευχέρεια των 
αρμόδιων φορέων, από τις αορίστου χρόνου 
ή υπερβολικά μακρές προθεσμίες, τις 
περιορισμένες περιόδους ισχύος των αδειών 
που χορηγούνται, ή τις δυσανάλογες 
δαπάνες και ποινές. Οι πρακτικές αυτές 
συνεπάγονται ιδιαίτερα σοβαρά αντικίνητρα 
για τους παρόχους υπηρεσιών που 
επιθυμούν να επεκτείνουν τις 
δραστηριότητές τους σε άλλα κράτη μέλη 
και καθιστούν αναγκαίο το συντονισμένο 
εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της διευρυμένης 
εσωτερικής αγοράς των είκοσι πέντε κρατών 
μελών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία συνοχής με την τροπολογία στο άρθρο 13, παράγραφοι 4 έως 6.

Τροπολογία: Αντωνίου Τρακατέλλη

Τροπολογία 71
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 

(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, της δημόσιας 
υγείας, του περιβάλλοντος ή της παιδείας.
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 
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από επιτακτικό λόγο δημοσίου 
συμφέροντος, όπως είναι η προστασία του 
αστικού περιβάλλοντος.

εμπορικού κέντρου, εφόσον αυτό 
δικαιολογείται αντικειμενικά από επιτακτικό 
λόγο δημοσίου συμφέροντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως συμβαίνει και με τη δημόσια υγεία, η εκπαίδευση είναι επίσης πολύ σημαντική για κάθε
κράτος μέλος. Αποτελεί προνομία και αρμοδιότητά του (αρχή της επικουρικότητας).

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 72
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

(27α) Οι διατάξεις αυτής της οδηγίας που 
αφορούν ρυθμίσεις περί εγκρίσεων 
αναφέρονται σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες η πρόσβαση ή η άσκηση μιας 
δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών από 
έναν οικονομικό φορέα, προϋποθέτει 
απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας. Αυτό 
δεν αφορά ούτε αποφάσεις αρμόδιων 
υπηρεσιών για την ίδρυση ενός δημόσιου ή 
ιδιωτικού φορέα με σκοπό την παροχή μιας 
ειδικής υπηρεσίας, ούτε τη σύναψη 
συμφωνιών από αρμόδιες υπηρεσίες, η 
οποία ρυθμίζεται από τις αντίστοιχες 
διατάξεις περί συμβάσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να γίνει διάκριση μεταξύ πράξεων της δημόσιας διοίκησης, όπως είναι η 
χορήγηση ή η άρνηση εγκρίσεων έναντι ιδιωτών, με τις άλλες αποφάσεις της δημόσιας 
διοίκησης, όπως για παράδειγμα αποφάσεις δημόσιων φορέων για την ίδρυση ενός νέου 
νοσοκομείου. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι τέτοιες αποφάσεις δεν θίγονται από την οδηγία. Οι 
ρυθμίσεις της οδηγίας για διαδικασίες εγκρίσεων αφορούν μόνο εγκρίσεις για ιδιωτικούς φορείς 
παροχής υπηρεσιών όπως ιδιωτικά νοσοκομεία, εργαστήρια κλπ.
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Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 73
Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)

(27β) Σύμφωνα με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, η δημόσια υγεία και οι στόχοι 
της κοινωνικής πολιτικής αποτελούν 
ακρογωνιαίους λίθους του δημοσίου 
συμφέροντος που μπορούν να 
δικαιολογήσουν περιορισμούς για τη 
χορήγηση εγκρίσεων στον τομέα της υγείας 
και για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. 
Λόγω των ιδιαιτέρων κινδύνων που 
συνδέονται με τις υπηρεσίες στον τομέα 
της υγείας, δεν επαρκεί ένας 
μεταγενέστερος γενικός έλεγχος αλλά 
χρειάζεται έγκριση εκ των προτέρων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι για υπηρεσίες στον τομέα της υγείας και υπηρεσίες κοινωνικής 
φύσεως, δικαιολογείται γενικά η επιβολή απαιτήσεων για σχετική έγκριση, στο μέτρο που 
γίνεται χωρίς δυσμενείς διακρίσεις και με διαφάνεια, επειδή θα μπορούσε να μην αρκεί ένας 
μεταγενέστερος έλεγχος.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 74
Αιτιολογική σκέψη 27 γ (νέα)

(27γ) Η έγκριση θα πρέπει να επιτρέπει 
κατά βάση στον φορέα παροχής υπηρεσιών 
να προσφέρει πρόσβαση ή να ασκεί τη 
δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών σε 
ολόκληρη την εθνική επικράτεια. Άλλη 
περίπτωση θα προβλέπεται μόνο εάν 
δικαιολογείται γεωγραφικός περιορισμός 
για σημαντικό λόγο κοινού συμφέροντος. 
Έτσι δικαιολογεί για παράδειγμα η 
προστασία του περιβάλλοντος των πόλεων 
να απαιτείται έγκριση για την κατασκευή 
κάθε μεμονωμένης μονάδας. Η κατανομή 
των αρμοδιοτήτων σε περιφερειακό ή 
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τοπικό επίπεδο δεν θίγεται από την οδηγία. 
Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι ιδιαίτερες ανάγκες της προστασίας του περιβάλλοντος 
δικαιολογούν την απαίτηση ειδικής έγκρισης για την κατασκευή κάθε μεμονωμένης μονάδας.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 75
Αιτιολογική σκέψη 27 δ (νέα)

(27δ) Οι ρυθμίσεις αυτής της οδηγίας που 
αφορούν τη διάρκεια ισχύος των εγκρίσεων 
δεν άπτονται της δυνατότητας των κρατών 
μελών να αφαιρούν εκ των υστέρων 
εγκρίσεις, ιδίως όταν δεν πληρούνται πλέον
οι προϋποθέσεις που ίσχυαν για την 
χορήγηση της άδειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του στόχου της επίτευξης ενός υψηλού επιπέδου δημόσιας υγείας και ασφάλειας 
των ασθενών καθώς και ενός υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος, είναι αναγκαίο 
να μπορεί να αποσυρθεί μια άδεια, εφόσον οι προϋποθέσεις που αξιολογήθηκαν για τη 
χορήγησή της δεν πληρούνται πλέον, για παράδειγμα εφόσον ένα νοσοκομείο δεν πληροί πλέον 
τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι η δυνατότητα αυτή δεν θίγεται από την οδηγία.

Τροπολογία: Αντωνίου Τρακατέλλη

Τροπολογία 76
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 

(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 
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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.

των υπηρεσιών που προσφέρονται στους 
χρήστες και των όρων βάσει των οποίων 
προσφέρονται. Η διαδικασία αυτή, η οποία 
μπορεί να περιλαμβάνει κριτήρια τόσο 
καθαρά εμπορικά όσο και μη εμπορικά που 
να αποβλέπουν, μεταξύ άλλων, στην 
προστασία της δημόσιας υγείας , της 
υγείας και ασφάλειας στον τόπο εργασίας, 
του περιβάλλοντος ή στην προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και της 
ποιότητας της παιδείας του κράτους 
μέλους, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως συμβαίνει και με τη δημόσια υγεία, η εκπαίδευση είναι επίσης πολύ σημαντική για κάθε 
κράτος μέλος. Αποτελεί προνομία και αρμοδιότητά του (αρχή της επικουρικότητας).

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 77
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

(28α) Η οδηγία αυτή προβλέπει ότι μια 
άδεια θεωρείται ως χορηγηθείσα, όταν δεν 
απαντηθεί σχετική αίτηση εντός 
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συγκεκριμένης προθεσμίας. Ρυθμίσεις που 
παρεκκλίνουν από αυτόν τον κανόνα 
μπορούν ωστόσο να θεσπισθούν για την 
παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, εφόσον 
αυτό δικαιολογείται από σημαντικούς 
λόγους δημοσίου συμφέροντος. Αυτό 
προκύπτει ιδίως για υπηρεσίες υγείας ή 
κοινωνικές υπηρεσίες που προκαλούν 
ιδιαίτερο κίνδυνο για το περιβάλλον.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση που προβλέπει η οδηγία σύμφωνα με την οποία η έγκριση θεωρείται ότι έχει 
χορηγηθεί σιωπηρά εάν παρέλθει η προβλεπόμενη για τη χορήγησή της προθεσμία, ενδείκνυται 
για την παροχή υπηρεσιών που δεν συνεπάγονται σοβαρούς κινδύνους για το δημόσιο 
συμφέρον. Μια ρύθμιση που να επιτρέπει παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα χρειάζεται ωστόσο 
απαραιτήτως για υπηρεσίες στον τομέα της υγείας και για γενικότερες υπηρεσίες που 
συνεπάγονται σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον. Πρέπει να τονιστεί ότι η δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον είναι σημαντικοί στόχοι που δικαιολογούν μια τέτοια παρέκκλιση.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 78
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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποβλέπει στη συνοχή με την τροπολογία 32 στο άρθρο 14, παράγραφος 5, που 
κατατέθηκε από την κ. Liotard.
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Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 79
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

(33α) Η διαδικασία που προβλέπεται στην 
οδηγία για την αμοιβαία αξιολόγηση δεν 
άπτεται της ελευθερίας των κρατών μελών 
να προβλέπουν στη νομοθεσία τους υψηλό 
επίπεδο προστασίας για ειδικούς τομείς 
του δημοσίου συμφέροντος, πράγμα που 
αφορά ιδίως τις διατάξεις και τους 
στόχους για την πολιτική της υγείας και 
την κοινωνική πολιτική. Οι στόχοι αυτοί 
μπορούν να δικαιολογούν συγκεκριμένους 
περιορισμούς της ελευθερίας 
εγκατάστασης, ιδίως όταν επιδιώκουν την 
προστασία της δημόσιας υγείας ή στόχους 
της κοινωνικής πολιτικής. Για παράδειγμα, 
το Δικαστήριο έχει ήδη αναγνωρίσει ότι η 
υποχρέωση επιλογής μιας συγκεκριμένης 
νομικής μορφής, για παράδειγμα της 
νομικής μορφής του κοινωφελούς 
οργανισμού για την παροχή συγκεκριμένων 
υπηρεσιών στον κοινωνικό τομέα, μπορεί 
να δικαιολογηθεί.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονιστεί ρητά ότι ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας πρέπει να 
δικαιολογεί περιορισμούς της ελευθερίας εγκατάστασης για παράδειγμα μέσω ειδικών 
απαιτήσεων όσον αφορά τη νομική μορφή του φορέα παροχής των υπηρεσιών, περιορισμούς 
που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν για την παροχή άλλου είδους υπηρεσιών.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 80
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 

(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 
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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.

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 
της χώρας καταγωγής έχει ήδη δοκιμασθεί 
επιτυχώς στο πλαίσιο της Οδηγίας 
89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης 
Οκτωβρίου 1989, ("Τηλεόραση χωρίς 
σύνορα") και της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, 
("οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο"). 
Μπορεί να αξιοποιηθεί και για άλλες 
υπηρεσίες. 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. Παρεκκλίσεις από την αρχή 
της χώρας καταγωγής είναι όσο το 
δυνατόν πιο περιορισμένες. Ωστόσο, 
ορισμένες παρεκκλίσεις είναι απαραίτητες, 
ιδιαίτερα παρεκκλίσεις που εξυπηρετούν 
την προστασία του περιβάλλοντος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η σημασία της αρχής της χώρας καταγωγής για τους παρέχοντες υπηρεσίες, αλλά ταυτόχρονα 
και για τους αποδέκτες υπηρεσιών πρέπει να τονισθεί ακόμη περισσότερο και να γίνεται 
αναφορά στη θετική εμπειρία που έχει αποκομισθεί μέχρι σήμερα με την εφαρμογή της αρχής 
της χώρας καταγωγής στο πλαίσιο άλλων οδηγιών που αφορούν την ελεύθερη παροχή 



PE 350.200v02-00 20/73 AM\552506EL.doc

EL

υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να καταστεί σαφής η σημασία πολύ περιορισμένων 
παρεκκλίσεων, ιδιαίτερα παρεκκλίσεων που εξυπηρετούν την προστασία του περιβάλλοντος.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 81
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 
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.

(42) Πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση από 
την αρχή της χώρας καταγωγής για τις 
υπηρεσίες που απαγορεύονται στο κράτος 
μέλος στο οποίο μετακινείται ο πάροχος, 
εφόσον το εν λόγω καθεστώς δικαιολογείται 
αντικειμενικά από λόγους δημόσιας τάξης, 
δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας και 
προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 
Η παρέκκλιση αυτή εφαρμόζεται επίσης 
και σε περιπτώσεις, στις οποίες οι 
υπηρεσίες απαγορεύονται μεν γενικά, 
επιτρέπονται όμως υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις. Η παρέκκλιση αυτή 
περιορίζεται στις 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 μια γενική 
παρέκκλιση από την αρχή της χώρας 
καταγωγής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διατύπωση της παρέκκλισης του άρθρου 17, σημείο 16 της οδηγίας είναι πολύ 
περιορισμένη. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις πρέπει να αντικατοπτρίζονται και στην 
αντίστοιχη αιτιολογική σκέψη. 
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Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 82
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.

(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 ή των 
ιδιαίτερων κινδύνων που προκύπτουν στον 
τόπο παροχής της υπηρεσίας από τη 
συγκεκριμένη 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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη πρέπει να αντικατοπτρίζει τις τροποποιήσεις που προτείνονται στο σημείο 
17 του άρθρου 17.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 83
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

(47α) Η αρχή της χώρας προέλευσης 
βρίσκει περιορισμένη μόνο εφαρμογή στον 
τομέα της παροχής υπηρεσιών για την 
υγεία, επειδή οι περισσότερες υπηρεσίες 
για την προστασία της υγείας 
προϋποθέτουν διαμονή στο κράτος όπου 
παρέχονται, όπως για παράδειγμα σε ένα 
νοσοκομείο ή στο ιατρείο και για το λόγο 
αυτό δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή της 
αρχής της χώρας προέλευσης. Η ρύθμιση 
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της αρχής της χώρας προέλευσης του 
άρθρου 16 εφαρμόζεται μόνο για την 
παροχή υπηρεσιών από φορείς άλλων 
κρατών μελών και όχι για άτομα που έχουν 
προσληφθεί από έναν φορέα παροχής 
υπηρεσιών. Εξάλλου, εφαρμόζονται για 
διασυνοριακές υπηρεσίες στον τομέα της 
υγείας σημαντικές γενικές εξαιρέσεις από 
την αρχή της χώρας προέλευσης, όπως 
είναι η παρέκκλιση που αφορά τα 
επαγγελματικά προσόντα του παρόχου των 
υπηρεσιών ή η παρέκκλιση που αφορά τον 
κίνδυνο στον τόπο όπου παρέχεται η 
υπηρεσία, πράγμα που περιλαμβάνει και 
τις υγειονομικές προδιαγραφές στα 
νοσοκομεία. Επιπλέον, λόγω της 
σπουδαιότητας της προστασίας της 
δημόσιας υγείας είναι σημαντικό να έχουν 
τα κράτη μέλη οπωσδήποτε τη δυνατότητα 
να λαμβάνουν μέτρα κατά των παρόχων 
υπηρεσιών από άλλα κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονιστεί ότι ακόμα και αν η εφαρμογή της αρχής της χώρας προέλευσης στον τομέα 
της υγείας έχει περιορισμένη σημασία, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν εν πάση περιπτώσει τη 
δυνατότητα να λάβουν μέτρα σε μεμονωμένες περιπτώσεις εναντίον παρόχων υπηρεσιών από 
άλλα κράτη μέλη. Η εφαρμογή της αρχής της χώρας προέλευσης στον τομέα της υγείας πρέπει 
να διευκρινιστεί λεπτομερέστερα. 
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Τροπολογία: Avril Doyle, Frédérique Ries

Τροπολογία 84
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 
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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόλο που η νομολογία του Δικαστηρίου των ΕΚ έχει ήδη καθιερώσει το δικαίωμα των 
ασθενών να έχουν πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος υπό ορισμένες 
συνθήκες (π.χ. εάν η περίθαλψη δεν είναι διαθέσιμη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα στη 
χώρα κατοικίας τους) είναι πρόωρο να εκπονηθεί νομοθεσία σχετικά με την ελεύθερη 
μετακίνηση των υπηρεσιών υγείας πριν εξετασθούν τα συμπεράσματα της μελέτης για την 
κινητικότητα των ασθενών. Μια οριζόντια οδηγία-πλαίσιο του χαρακτήρα αυτού δεν είναι ο 
ενδεδειγμένος μηχανισμός για τη ρύθμιση των υπηρεσιών υγείας. Επομένως είναι προτιμότερο 
να εγκριθεί ειδική νομοθεσία για τις υπηρεσίες υγείας και τη βελτίωση της κινητικότητας των 
ασθενών.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 85
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 

διαγράφεται
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συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των 
κρατών μελών, πρέπει να παρασχεθεί 
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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία συνοχής με την τροπολογία διαγραφής του άρθρου 23.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 86
Αιτιολογική σκέψη 52

(52) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 
του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 
περί εφαρμογής των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, 
στους μη μισθωτούς και στα μέλη των 
οικογενειών τους που διακινούνται εντός 
της Κοινότητας εφαρμόζεται πλήρως,
ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις σε θέματα 
υπαγωγής στο σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης στους μισθωτούς ή 
αυτοαπασχολουμένους οι οποίοι παρέχουν 
ή συμμετέχουν στην παροχή μιας 
υπηρεσίας.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία συνοχής με την τροπολογία διαγραφής του άρθρου 23.
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Τροπολογία: Avril Doyle, Frédérique Ries

Τροπολογία 87
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 
μέλος, ακόμα και σε περίπτωση απουσίας 
προηγούμενης άδειας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόλο που η νομολογία του Δικαστηρίου των ΕΚ έχει ήδη καθιερώσει το δικαίωμα των 
ασθενών να έχουν πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος υπό ορισμένες 
συνθήκες (π.χ. εάν η περίθαλψη δεν είναι διαθέσιμη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα στη 
χώρα κατοικίας τους) είναι πρόωρο να εκπονηθεί νομοθεσία σχετικά με την ελεύθερη 
μετακίνηση των υπηρεσιών υγείας πριν εξετασθούν τα συμπεράσματα της μελέτης για την 
κινητικότητα των ασθενών. Αποτελεί απόρροια των τροπολογιών στις αιτιολογικές σκέψεις 14, 
53, 54, 55, 56, 57 και στα άρθρα 2, παράγραφος 2, στοιχείο δ, 4, παράγραφος 10, 17, 
παράγραφος 18, και 23. Μια οριζόντια οδηγία-πλαίσιο του χαρακτήρα αυτού δεν είναι ο 
ενδεδειγμένος μηχανισμός για τη ρύθμιση των υπηρεσιών υγείας. Επομένως είναι προτιμότερο 
να εγκριθεί ειδική νομοθεσία για τις υπηρεσίες υγείας και τη βελτίωση της κινητικότητας των 
ασθενών.
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 88
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 
μέλος, ακόμα και σε περίπτωση απουσίας 
προηγούμενης άδειας.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία συνοχής με την τροπολογία διαγραφής του άρθρου 23.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 89
Αιτιολογική σκέψη 53

(53) Το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1408/71 που αφορά την άδεια για την 

(53) Το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1408/71 που αφορά την άδεια για την 
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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 
μέλος, ακόμα και σε περίπτωση απουσίας 
προηγούμενης άδειας.

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 ισχύει 
πλήρως για τη νοσοκομειακή περίθαλψη, 
για την οποία, σύμφωνα με τη νομολογία 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τα κράτη 
μέλη δύνανται να απαιτούν προέγκριση για 
την κάλυψη δαπανών ιατρικής περίθαλψης 
σε άλλα κράτη μέλη. Ισχύει επίσης και για 
εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, όπου οι 
ασθενείς ζητούν έγκριση προκειμένου να 
επωφεληθούν από τις ειδικές διατάξεις του 
Κανονισμού 1408/71. Το άρθρο 22 του 
Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71
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 
μέλος, ακόμα και σε περίπτωση απουσίας 
προηγούμενης άδειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα αιτιολογική σκέψη πρέπει να καθίσταται σαφής η σχέση μεταξύ του άρθρου 22 
του Κανονισμού 1408/71 και του άρθρου 23 της πρότασης.
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Τροπολογία: Avril Doyle, Frédérique Ries

Τροπολογία 90
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 
που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόλο που η νομολογία του Δικαστηρίου των ΕΚ έχει ήδη καθιερώσει το δικαίωμα των 
ασθενών να έχουν πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος υπό ορισμένες 
συνθήκες (π.χ. εάν η περίθαλψη δεν είναι διαθέσιμη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα στη 
χώρα κατοικίας τους) είναι πρόωρο να εκπονηθεί νομοθεσία σχετικά με την ελεύθερη 
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μετακίνηση των υπηρεσιών υγείας πριν εξετασθούν τα συμπεράσματα της μελέτης για την 
κινητικότητα των ασθενών. Αποτελεί απόρροια των τροπολογιών στις αιτιολογικές σκέψεις 14, 
53, 54, 55, 56, 57 και στα άρθρα 2, παράγραφος 2, στοιχείο δ, 4, παράγραφος 10, 17, 
παράγραφος 18, και 23. Μια οριζόντια οδηγία-πλαίσιο του χαρακτήρα αυτού δεν είναι ο 
ενδεδειγμένος μηχανισμός για τη ρύθμιση των υπηρεσιών υγείας. Επομένως είναι προτιμότερο 
να εγκριθεί ειδική νομοθεσία για τις υπηρεσίες υγείας και τη βελτίωση της κινητικότητας των 
ασθενών.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 91
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.
Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία συνοχής με την τροπολογία διαγραφής του άρθρου 23.

Τροπολογία: Avril Doyle, Frédérique Ries

Τροπολογία 92
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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποτελεί απόρροια των τροπολογιών (στις αιτιολογικές σκέψεις 14, 53, 54, 55, 
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56, 57 και στα άρθρα 2, παράγραφος 2, στοιχείο δ, 4, παράγραφος 10, 17, παράγραφος 18, και 
23) που αποβλέπουν στο να αφαιρεθούν οι υπηρεσίες υγείας από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας νομοθετικής διάταξης. Μια οριζόντια οδηγία-πλαίσιο του χαρακτήρα αυτού δεν είναι 
ο ενδεδειγμένος μηχανισμός για τη ρύθμιση των υπηρεσιών υγείας. Επομένως είναι 
προτιμότερο να εγκριθεί ειδική νομοθεσία για τις υπηρεσίες υγείας και τη βελτίωση της 
κινητικότητας των ασθενών.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 93
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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία συνοχής με την τροπολογία διαγραφής του άρθρου 23.
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Τροπολογία: Avril Doyle, Frédérique Ries

Τροπολογία 94
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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποτελεί απόρροια των τροπολογιών (στις αιτιολογικές σκέψεις 14, 53, 54, 55, 
56, 57 και στα άρθρα 2, παράγραφος 2, στοιχείο δ, 4, παράγραφος 10, 17, παράγραφος 18, και 
23) που αποβλέπουν στο να αφαιρεθούν οι υπηρεσίες υγείας από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας νομοθετικής διάταξης. Μια οριζόντια οδηγία-πλαίσιο του χαρακτήρα αυτού δεν είναι 
ο ενδεδειγμένος μηχανισμός για τη ρύθμιση των υπηρεσιών υγείας. Επομένως είναι 
προτιμότερο να εγκριθεί ειδική νομοθεσία για τις υπηρεσίες υγείας και τη βελτίωση της 
κινητικότητας των ασθενών.
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 95
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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία συνοχής με την τροπολογία διαγραφής του άρθρου 23.

Τροπολογία: Avril Doyle, Frédérique Ries

Τροπολογία 96
Αιτιολογική σκέψη 57

(57) Η χρηματοοικονομική κάλυψη, από τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των 
κρατών μελών, ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης η οποία παρέχεται σε άλλο 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποτελεί απόρροια των τροπολογιών (στις αιτιολογικές σκέψεις 14, 53, 54, 55, 
56, 57 και στα άρθρα 2, παράγραφος 2, στοιχείο δ, 4, παράγραφος 10, 17, παράγραφος 18, και 
23) που αποβλέπουν στο να αφαιρεθούν οι υπηρεσίες υγείας από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας νομοθετικής διάταξης. Μια οριζόντια οδηγία-πλαίσιο του χαρακτήρα αυτού δεν είναι 
ο ενδεδειγμένος μηχανισμός για τη ρύθμιση των υπηρεσιών υγείας. Επομένως είναι 
προτιμότερο να εγκριθεί ειδική νομοθεσία για τις υπηρεσίες υγείας και τη βελτίωση της 
κινητικότητας των ασθενών.
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 97
Αιτιολογική σκέψη 57

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία συνοχής με την τροπολογία διαγραφής του άρθρου 23.
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Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 98
Αιτιολογική σκέψη 57 α (νέα)

(57α) Η διάκριση μεταξύ νοσοκομειακής 
περίθαλψης και περίθαλψης χωρίς 
εισαγωγή στο νοσοκομείο στηρίζεται 
σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου στο δεδομένο ότι η παροχή 
υπηρεσιών προστασίας της υγείας οι 
οποίες παρέχονται σε νοσοκομείο, 
παρέχονται εντός μιας υποδομής η οποία 
παρουσιάζει αναμφισβήτητα 
ιδιαιτερότητες και ότι ιδίως ο αριθμός των 
νοσοκομείων, η γεωγραφική κατανομή 
τους, ο τρόπος οργάνωσής τους και ο 
εξοπλισμός τους αλλά και το είδος των 
ιατρικών υπηρεσιών που είναι σε θέση να 
παράσχουν, αποτελούν πτυχές που 
καθιστούν απαραίτητο έναν ιδιαίτερο 
σχεδιασμό. Ο αναγκαίος αυτός σχεδιασμός 
δεν απαιτεί μόνο την εξασφάλιση επαρκούς 
και διαρκούς δυνατότητας πρόσβασης σε 
μια ισόρροπη προσφορά ποιοτικά υψηλής 
νοσοκομειακής περίθαλψης, αλλά 
προϋποθέτει επίσης τον έλεγχο του 
κόστους και την αποτροπή της 
κατασπατάλησης οικονομικών, τεχνικών 
και ανθρωπίνων πόρων. Κατά συνέπεια η 
ιατρική περίθαλψη δεν πρέπει να 
περιορίζεται μόνο στη νοσοκομειακή 
περίθαλψη σύμφωνα με τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όταν απαιτεί 
εισαγωγή στο νοσοκομείο αλλά και όταν η 
υποδομή ενός νοσοκομείου απαιτεί, 
συμπεριλαμβανομένων και των μονάδων 
αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών 
και περιστατικών που απαιτούν εντατική 
παρακολούθηση, περιστατικών που 
αμφότερα συνεπάγονται ιδιαίτερο κίνδυνο 
για τον ασθενή ή υψηλή ειδίκευση και 
πολυδάπανο ιατρικό εξοπλισμό, τον οποίο 
δεν διαθέτουν απλά νοσοκομεία, όπως για 
παράδειγμα η τομογραφία με υποστήριξη 
ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός που προτείνεται από το κείμενο της οδηγίας για τη νοσοκομειακή περίθαλψη πρέπει 
να τροποποιηθεί και η αιτιολογική αυτή σκέψη αποσκοπεί να τεκμηριώσει τις αλλαγές στο 
κείμενο της οδηγίας. 

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 99
Αιτιολογική σκέψη 67

(67) Πρέπει να προβλεφθεί ότι τα κράτη 
μέλη σε συνεργασία με την Επιτροπή 
ενθαρρύνουν την εκπόνηση από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη κωδίκων 
δεοντολογίας σε κοινοτικό επίπεδο με 
σκοπό ιδίως την προαγωγή της ποιότητας 
των υπηρεσιών και λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιομορφίες του κάθε επαγγέλματος. Οι 
κώδικες δεοντολογίας πρέπει να σέβονται 
το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως το δίκαιο του 
ανταγωνισμού.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία συνοχής με την τροπολογία διαγραφής του άρθρου 39.

Τροπολογία: Avril Doyle, Frédérique Ries

Τροπολογία 100
Αιτιολογική σκέψη 68

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

(68) Η παρούσα οδηγία δεν αποκλείει 
μελλοντικές πρωτοβουλίες, νομοθετικού ή 
μη νομοθετικού περιεχομένου, στους τομείς 
της προστασίας των καταναλωτών και της 
κινητικότητας των ασθενών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση της κινητικότητας των ασθενών έχει υψηλή προτεραιότητα. Επομένως, πρέπει να 
θεσπισθεί ειδική νομοθεσία έτσι ώστε να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί η ελεύθερη κυκλοφορία 
των ασθενών στην ΕΕ.
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 101
Αιτιολογική σκέψη 72

(72) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται κυρίως στο Χάρτη των
θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ιδίως στα άρθρα 8, 15, 21 και 
47.

(72) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται κυρίως στο Χάρτη των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ιδίως στα άρθρα 8, 15, 21, 34 
έως 38, και 47.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτά τα διάφορα άρθρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αφορούν τα ατομικά δικαιώματα 
που μνημονεύονται στην αιτιολογική σκέψη 72 της παρούσας πρότασης οδηγίας. Πρέπει επίσης 
να γίνει αναφορά σε άλλα δικαιώματα, ιδίως κοινωνικο-οικονομικά, που αφορούν αντιστοίχως 
την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική πρόνοια, την προστασία της υγείας, την πρόσβαση 
στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, την προστασία του περιβάλλοντος και την 
προστασία των καταναλωτών. Όλα αυτά τα άρθρα στοιχειοθετούν έναν στόχο αυξημένου 
επιπέδου προστασίας που πρέπει να επιτευχθεί, και μάλιστα βελτίωσης της ποιότητας του τομέα· 
στην πλειοψηφία τους απαιτούν το σεβασμό των εθνικών νομοθετικών διατάξεων ή πρακτικών, 
πέραν του κοινοτικού δικαίου, όπου αυτό είναι δυνατό.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 102
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. Δεν υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη να ελευθερώσουν υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας ή να ιδιωτικοποιήσουν 
δημόσιους οργανισμούς που παρέχουν 
τέτοιες υπηρεσίες ούτε να καταργήσουν 
υφιστάμενα μονοπώλια.

Or. de



AM\552506EL.doc 39/73 PE 350.200v02-00

EL

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η οδηγία δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να ελευθερώσουν 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ή να ιδιωτικοποιήσουν δημόσιους οργανισμούς που παρέχουν 
τέτοιες υπηρεσίες ούτε να καταργήσουν υφιστάμενα μονοπώλια, περιλαμβανομένων και των 
λαχειοφόρων αγορών. Τα μονοπώλια, από τη μία πλευρά, συμβάλλουν στον περιορισμό του 
πάθους των τυχερών παιχνιδιών, και, από την άλλη πλευρά, αποφέρουν σημαντικά έσοδα για 
κοινωφελείς σκοπούς. Αυτό πρέπει να καθίσταται σαφές στο κείμενο της οδηγίας.

Τροπολογία: Avril Doyle, Frédérique Ries

Τροπολογία 103
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (γ α) (νέο)

(γα) υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης·
Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποτελεί απόρροια των τροπολογιών (στις αιτιολογικές σκέψεις 14, 53, 54, 55, 
56, 57 και στα άρθρα 2, παράγραφος 2, στοιχείο δ, 4, παράγραφος 10, 17, παράγραφος 18, και 
23) που αποβλέπουν στο να αφαιρεθούν οι υπηρεσίες υγείας από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας νομοθετικής διάταξης. Μια οριζόντια οδηγία-πλαίσιο του χαρακτήρα αυτού δεν είναι 
ο ενδεδειγμένος μηχανισμός για τη ρύθμιση των υπηρεσιών υγείας. Επομένως είναι 
προτιμότερο να εγκριθεί ειδική νομοθεσία για τις υπηρεσίες υγείας και τη βελτίωση της 
κινητικότητας των ασθενών.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 104
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (γ α) (νέο)

(γα) οι υπηρεσίες διανομής ύδατος
Or. fr

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν πρέπει να οδηγήσει σε αμφισβήτηση της δημόσιας διαχείρισης των υπηρεσιών 
διανομής ύδατος. Ιδίως τα άρθρα 9 έως 15 που αφορούν τα καθεστώτα χορήγησης αδειών, 
πρέπει να συνοδεύονται από ειδικές διατάξεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας που 
παρέχονται από δημόσιους φορείς.
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Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 105
Άρθρο 3, παράγραφος 2

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

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων 
άλλων κοινοτικών μέσων σχετικά με τις 
υπηρεσίες που διέπουν. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις της οδηγίας για τις υπηρεσίες δεν πρέπει να εφαρμόζονται, εάν προβλέπονται 
άλλες απαιτήσεις στις κοινοτικές πράξεις σχετικά με την ανάληψη και παροχή περιβαλλοντικών 
υπηρεσιών (π.χ. ο κανονισμός σχετικά με το κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και 
οικολογικού ελέγχου, η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα). Οι υφιστάμενες απαιτήσεις 
(ποιότητας) για την άσκηση της δραστηριότητας δεν πρέπει να καλύπτονται από την οδηγία. Για 
το λόγο αυτό, το άρθρο 3, παράγραφος 2 πρέπει να αναφέρεται ρητά στη δυνατότητα εφαρμογής 
άλλων κοινοτικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών.

Τροπολογία: Avril Doyle, Frédérique Ries

Τροπολογία 106
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 
χαραχτηρισμού της εν λόγω περίθαλψης·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποτελεί απόρροια των τροπολογιών (στις αιτιολογικές σκέψεις 14, 53, 54, 55, 
56, 57 και στα άρθρα 2, παράγραφος 2, στοιχείο δ, 4, παράγραφος 10, 17, παράγραφος 18, και 
23) που αποβλέπουν στο να αφαιρεθούν οι υπηρεσίες υγείας από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας νομοθετικής διάταξης. Μια οριζόντια οδηγία-πλαίσιο του χαρακτήρα αυτού δεν είναι 
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ο ενδεδειγμένος μηχανισμός για τη ρύθμιση των υπηρεσιών υγείας. Επομένως είναι 
προτιμότερο να εγκριθεί ειδική νομοθεσία για τις υπηρεσίες υγείας και τη βελτίωση της 
κινητικότητας των ασθενών.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 107
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 
χαραχτηρισμού της εν λόγω περίθαλψης·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της νοσοκομειακής περίθαλψης θα πρέπει να μετατεθεί στο άρθρο 23 ώστε να 
καταστεί σαφές ότι δεν πρόκειται εδώ για γενικό ορισμό της περίθαλψης που θα πρέπει να 
παρέχεται εντός των νοσοκομείων, αλλά ότι ο ορισμός αυτός χρησιμεύει για τον περιορισμό του 
πεδίου εφαρμογής του άρθρου 23.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 108
Άρθρο 4, σημείο 13 α (νέο)

13α) ως "μέλος νομοθετικά 
κατοχυρωμένου επαγγέλματος υγείας" 
νοείται το μέλος ενός κατοχυρωμένου 
επαγγέλματος που ασκεί μια 
δραστηριότητα η οποία συνίσταται στην 
παροχή υπηρεσιών για τη διάγνωση ή τη 
θεραπεία ασθενειών, όπως είναι οι 
ιατρικές, παραϊατρικές και φαρμακευτικές 
υπηρεσίες·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των επαγγελματιών της υγείας είναι απαραίτητος για να οριοθετηθεί ο αποκλεισμός 
των υπηρεσιών υγείας που εισάγεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο γ β) (νέο) που 
προτείνεται από την τροπολογία 25 που κατατέθηκε από την κ. Liotard.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 109
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 στις 
διατάξεις της οδηγίας ../../ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και στο άρθρο 45, παράγραφος 
3 της οδηγίας ../../ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Και άλλες διατάξεις των δύο αυτών οδηγιών που βρίσκονται υπό έγκριση ενδέχεται να έχουν 
εφαρμογή· επομένως, είναι σκόπιμο να μπορεί να γίνει μνεία σε αυτές, εφόσον παραστεί 
αναγκαίο, και όχι σε μια συγκεκριμένη διάταξη.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 110
Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο (αα) (νέο)

(αα) Οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές που 
εφαρμόζονται στην υπηρεσία, το εργατικό 
δίκαιο και οι ελάχιστοι όροι εργασίας που 
ισχύουν για τη σχετική υπηρεσία, οι 
ισχύουσες διατάξεις στον τομέα της 
προστασίας των καταναλωτών, και οι 
διατάξεις περί υγείας και ασφάλειας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Για τους παρόχους υπηρεσιών τρίτων χωρών είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ενημερώνονται για τις 
διατάξεις που ισχύουν στην χώρα όπου παρέχεται η υπηρεσία. Για το λόγο αυτό, πληροφορίες 
σχετικά με περιβαλλοντικές προδιαγραφές και όρους εργασίας κλπ. πρέπει να είναι διαθέσιμες 
και στο ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης.
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 111
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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατόν να προβλέπεται ότι η άδεια χορηγείται αυτόματα εάν δεν τηρηθεί η 
προθεσμία που ορίζεται στην απόδειξη παραλαβής. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη να 
διαθέτουν οι αρχές τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να προβαίνουν στη δέουσα εξέταση της 
αίτησης, γνωρίζοντας ότι έχουν καθήκον να εκδίδουν την απόφασή τους το ταχύτερο δυνατό.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 112
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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία συνοχής με την τροπολογία στο άρθρο 13, παράγραφος 4.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 113
Άρθρο 14, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Εξαιρούνται από το παρόν άρθρο οι 
κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος 
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στις οποίες το αρμόδιο κράτος μέλος ή η 
Κοινότητα επιβάλλουν υποχρεώσεις 
δημόσιας υπηρεσίας, κατηγορία που 
περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε 
αυτές, τις υπηρεσίες υγείας και τις 
υπηρεσίες που παρέχονται στην κατοικία 
σε πρόσωπα τα οποία, λόγω της ηλικίας 
τους ή λόγω αναπηρίας, ή επειδή πρόκειται 
για παιδιά, δεν είναι σε θέση να έχουν 
εντελώς ανεξάρτητη διαβίωση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν για τα κράτη μέλη κεφαλαιώδη μηχανισμό για την οργάνωση 
και παροχή περίθαλψης στους πολίτες, στο πλαίσιο διάφορων συστημάτων τα οποία σε μεγάλο 
βαθμό χρηματοδοτούνται από τα δημόσια ταμεία. Το άρθρο 152, παράγραφος 5, της Συνθήκης 
ΕΚ, το οποίο διατηρήθηκε ως είχε στη νέα συνταγματική Συνθήκη, ορίζει ότι η οργάνωση και 
παροχή υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών. Επομένως επιβάλλεται να αποκλεισθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
πρότασης εκείνες οι υπηρεσίες οι οποίες χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από δημόσια 
κεφάλαια και υπόκεινται, από τη νομοθεσία του κράτους μέλους, σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις 
δημόσιας υπηρεσίας.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 114
Άρθρο 14, σημείο 8

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 115
Άρθρο 15, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξετάζουν κατά πόσον τα 
νομικά συστήματά τους προβλέπουν 

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

απαιτήσεις όπως εκείνες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 και αναφέρουν εάν οι 
απαιτήσεις αυτές συμβιβάζονται με τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε βήμα προς βήμα στην αξιολόγηση ορισμένων απαιτήσεων 
που αφορούν την ελευθέρωση των υπηρεσιών. Η προσαρμογή των εθνικών διατάξεων στις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3, εφόσον είναι αναγκαίο, δεν πρέπει να γίνει 
βεβιασμένα και εις βάρος του στόχου της εναρμόνισης των εν λόγω κανονιστικών διατάξεων.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 116
Άρθρο 15, παράγραφος 3, εισαγωγή

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

3. Τα κράτη μέλη αναφέρουν εάν οι 
απαιτήσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία συνοχής με την τροπολογία στο άρθρο 15, παράγραφος 1.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 117
Άρθρο 15, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Εξαιρούνται από το παρόν άρθρο οι 
κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος 
στις οποίες το αρμόδιο κράτος μέλος ή η 
Κοινότητα επιβάλλουν υποχρεώσεις 
δημόσιας υπηρεσίας, κατηγορία που 
περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε 
αυτές, τις υπηρεσίες υγείας και τις 
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υπηρεσίες που παρέχονται στην κατοικία 
σε πρόσωπα τα οποία, λόγω της ηλικίας 
τους ή λόγω αναπηρίας, ή επειδή πρόκειται 
για παιδιά, δεν είναι σε θέση να έχουν 
εντελώς ανεξάρτητη διαβίωση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν για τα κράτη μέλη κεφαλαιώδη μηχανισμό για την οργάνωση 
και παροχή περίθαλψης στους πολίτες, στο πλαίσιο διάφορων συστημάτων τα οποία σε μεγάλο 
βαθμό χρηματοδοτούνται από τα δημόσια ταμεία. Το άρθρο 152, παράγραφος 5, της Συνθήκης 
ΕΚ, το οποίο διατηρήθηκε ως είχε στη νέα συνταγματική Συνθήκη, ορίζει ότι η οργάνωση και 
παροχή υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών. Επομένως επιβάλλεται να αποκλεισθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
πρότασης εκείνες οι υπηρεσίες οι οποίες χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από δημόσια 
κεφάλαια και υπόκεινται, από τη νομοθεσία του κράτους μέλους, σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις 
δημόσιας υπηρεσίας.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 118
Άρθρο 15, παράγραφος 3 β (νέα)

3β. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου 
πρέπει να επιτρέπουν τη βελτίωση των 
συνθηκών πρόσβασης και ποιότητας των 
υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία 
με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ενθαρρύνουν τη θέσπιση 
εθνικών μέτρων ή διατάξεων με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας και της 
πρόσβασης στις υπηρεσίες στην 
επικράτειά τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 15, παράγραφος 1.
Το έργο της αξιολόγησης δεν πρέπει να οδηγεί οπωσδήποτε στην κατάργηση του συνόλου ή 
μέρους των απαιτήσεων, δεδομένου ότι αυτές κατά βάση χρησιμεύουν ως εγγύηση του δημόσιου 
συμφέροντος. Οι πληροφορίες πρέπει να επιτρέπουν την εναρμόνιση των Συνθηκών μεταξύ των 
κρατών μελών, αλλά κυρίως πρέπει να εξυπηρετούν το στόχο της συνεχούς βελτίωσης των 
υπηρεσιών, της πρόσβασης και της ποιότητάς τους, έτσι ώστε να διασφαλίζονται για τους 
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συμπολίτες μας συνθήκες ζωής άξιες των κοινωνιών μας και του ευρωπαϊκού προτύπου 
κοινωνίας.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 119
Άρθρο 15, παράγραφοι 4, 5 και 6

4. Στην έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 41, τα κράτη μέλη 
αναφέρουν:

διαγράφεται

α) τις απαιτήσεις τις οποίες προτίθενται να 
διατηρήσουν και τους λόγους για τους 
οποίους κρίνουν ότι συμβιβάζονται με τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 3,
β) τις απαιτήσεις που κατάργησαν ή 
κατέστησαν λιγότερο επιβαρυντικές.
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.
6. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, στο στάδιο του σχεδίου, τις νέες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις οι οποίες προβλέπουν τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5 καθώς και τις σχετικές 
αιτιολογήσεις. Η Επιτροπή γνωστοποιεί τις 
εν λόγω διατάξεις στα άλλα κράτη μέλη. Η 
κοινοποίηση αυτή δεν εμποδίζει τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν τις εν λόγω διατάξεις.
Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
της κοινοποίησης η Επιτροπή εξετάζει 
κατά πόσο συμβιβάζονται οι νέες αυτές 
διατάξεις με το κοινοτικό δίκαιο και, κατά 
περίπτωση, εκδίδει απόφαση με την οποία 
ζητά από το οικείο κράτος μέλος να μην 
τις θεσπίσει ή να τις καταργήσει.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Λόγω των διατάξεων που περιέχονται στις παραγράφους αυτές, η Επιτροπή θα παρενέβαινε 
στην οργάνωση της δημόσιας υγείας των κρατών μελών, κάτι που έρχεται σε ευθεία αντίφαση 
με τη Συνθήκη ΕΚ και ιδίως το άρθρο 152, παράγραφος 5, όπου ορίζεται ότι η οργάνωση και η 
παροχή υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 120
Άρθρο 16

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. 

διαγράφεται

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.
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. 
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 
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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·
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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αρχή της χώρας καταγωγής, η οποία περιέχεται στο παρόν άρθρο, αποτελεί ένα νομικό 
κίνητρο για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων προς χώρες όπου οι φορολογικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις είναι ασθενέστερες και για δημιουργία "επιχειρήσεων-
ταχυδρομικών θυρίδων" οι οποίες από την έδρα τους θα μπορούν να εξαπλώνονται στο σύνολο 
της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό ασυναγώνιστες συνθήκες. Αποτέλεσμα θα είναι 
μια τρομερή πίεση προς τις χώρες των οποίων τα κοινωνικά, φορολογικά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα προστατεύουν περισσότερο το δημόσιο συμφέρον.
Επιβάλλεται να διαγραφεί το άρθρο αυτό στο σύνολό του.
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Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 121
Άρθρο 16, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Τα κράτη μέλη υποδοχής 
εξακολουθούν να είναι υπεύθυνα για τον 
έλεγχο της παροχής υπηρεσιών, όποτε 
πρόκειται για ισχύουσες περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές, διατάξεις περί ασφαλείας 
και υγείας, όρους εργασίας και προστασία 
των καταναλωτών καθώς και άλλες 
διατάξεις οι οποίες εξαιρούνται, δυνάμει 
του άρθρου 17, από την εφαρμογή της 
αρχής της χώρας καταγωγής.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Στην πράξη, η άσκηση ελέγχου από την χώρα καταγωγής στην παροχή υπηρεσιών σε άλλες 
χώρες είναι σχεδόν ανέφικτη . Αυτό ισχύει οπωσδήποτε για θέματα που εξαιρούνται από την 
εφαρμογή της αρχής της χώρας καταγωγής. Η οδηγία πρέπει να είναι εφαρμόσιμη στην πράξη.

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 122
Άρθρο 16, παράγραφος 3, εισαγωγή

(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:

(3) Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων 
που εκτίθενται στο άρθρο 9, παράγραφος 
1, 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:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ίδιες προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται τόσο για το πρώτο τμήμα της οδηγίας που αφορά 
την ελευθερία εγκατάστασης όσο και για το δεύτερο τμήμα που αφορά την ελεύθερη μετακίνηση 
των υπηρεσιών.
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Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 123
Άρθρο 16, παράγραφος 3, στοιχείο γ)

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

διαγράφεται

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη για την παρακολούθηση της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την προστασία του 
περιβάλλοντος και των εργαζομένων πρέπει να αναλαμβάνεται σε επίπεδο κρατών μελών. Η 
απαγόρευση της απαίτησης να διαθέτει ο πάροχος διεύθυνση ή αντιπρόσωπο στο έδαφος της 
χώρας ενδέχεται να παρεμποδίζει τα κράτη μέλη να ασκούν έλεγχο. Σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
όροι εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον εργασίας, 
αποφασίζονται σε μεγάλο βαθμό κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και εργοδοτών. Για να μπορούν  να πραγματοποιούνται παρόμοιες 
διαπραγματεύσεις, ένας αντιπρόσωπος πρέπει να είναι παρών στην χώρα. Εάν καταργηθεί η 
υποχρέωση της εκπροσώπησης στα κράτη μέλη, υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί η προστασία της 
δημόσιας υγείας και του κοινού περιβάλλοντος.

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 124
Άρθρο 16, παράγραφος 3, στοιχείο δ)

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·

διαγράφεται

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη για την παρακολούθηση της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την προστασία του 
περιβάλλοντος και των εργαζομένων πρέπει να αναλαμβάνεται σε επίπεδο κρατών μελών. Η 
απαγόρευση της απαίτησης να διαθέτει ο πάροχος κάποια υποδομή  στο έδαφος της χώρας 
ενδέχεται να παρεμποδίζει τα κράτη μέλη να ασκούν έλεγχο. Σε ορισμένα κράτη μέλη οι όροι 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον εργασίας, 
αποφασίζονται σε μεγάλο βαθμό κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ συνδικαλιστικών 
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οργανώσεων και εργοδοτών. Παρόμοιες διαπραγματεύσεις διευκολύνονται όταν ο πάροχος 
υπηρεσιών διαθέτει υποδομή στο κράτος μέλος. Εάν καταργηθεί η υποχρέωση της ύπαρξης 
κάποιας υποδομής στο κράτος μέλος υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί η προστασία της δημόσιας 
υγείας και του κοινού περιβάλλοντος.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 125
Άρθρο 17

Το άρθρο 16 δεν εφαρμόζεται: διαγράφεται
1) στις ταχυδρομικές υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, σημείο 1) της 
οδηγίας 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
2) στις υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας που αναφέρονται στο άρθρο 2, 
σημείο 5) της οδηγίας 2003/54/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·
3) στις υπηρεσίες διανομής φυσικού αερίου 
που αναφέρονται στο άρθρο 2, σημείο 5) 
της οδηγίας 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
4) στις υπηρεσίες διανομής ύδατος·
5) στα θέματα που καλύπτονται από την 
οδηγία 96/71/ΕΚ·
6) στα θέματα που καλύπτονται από την 
οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
7) στα θέματα που καλύπτονται από την 
οδηγία 77/249/ΕΟΚ του Συμβουλίου·
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 
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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·
12) στο σύστημα έγκρισης που 
προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του 
Συμβουλίου·
13) στα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, στα συγγενικά δικαιώματα, 
στα δικαιώματα που αναφέρονται στην 
οδηγία 87/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
στην οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς 
και στα δικαιώματα βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας·
14) στις πράξεις για τις οποίες ο νόμος 
επιτάσσει την παρέμβαση 
συμβολαιογράφου·
15) στον κατά νόμο λογιστικό έλεγχο·
16) στις υπηρεσίες οι οποίες, στο κράτος 
μέλος στο οποίο μεταβαίνει ο πάροχος για 
την παροχή της υπηρεσίας του, τελούν υπό 
καθεστώς ολικής απαγόρευσης για λόγους 
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 
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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·
20) στην 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 
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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αρχή της χώρας καταγωγής, η οποία περιέχεται στο παρόν άρθρο, αποτελεί ένα νομικό 
κίνητρο για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων προς χώρες όπου οι φορολογικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις είναι ασθενέστερες και για δημιουργία "επιχειρήσεων-
ταχυδρομικών θυρίδων" οι οποίες από την έδρα τους θα μπορούν να εξαπλώνονται στο σύνολο 
της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό ασυναγώνιστες συνθήκες. Αποτέλεσμα θα είναι 
μια τρομερή πίεση προς τις χώρες των οποίων τα κοινωνικά, φορολογικά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα προστατεύουν περισσότερο το δημόσιο συμφέρον.
Επιβάλλεται να διαγραφεί το άρθρο αυτό στο σύνολό του.
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Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 126
Άρθρο 17, σημείο 4

4) στις υπηρεσίες διανομής ύδατος· 4) στις υπηρεσίες διανομής ύδατος, 
διάθεσης λυμάτων και στις υπηρεσίες 
διαχείρισης αποβλήτων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία προβλέπει εξαιρέσεις για ορισμένους τομείς· συγκεκριμένα, υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας δεν πρέπει να είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό. Ρητή εξαίρεση ισχύει μεταξύ άλλων 
για τις υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και ύδατος. 

Πρέπει επίσης να εξαιρούνται υπηρεσίες διάθεσης λυμάτων και διαχείρισης αποβλήτων, 
δεδομένου ότι πρόκειται για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Ο όρος "υπηρεσίες διαχείρισης 
αποβλήτων" χρησιμοποιείται υπό την ευρεία έννοια και περιλαμβάνει τη συλλογή, τη μεταφορά, 
την αξιοποίηση, την απόρριψη, την αξιολόγηση, τη διαμετακόμιση, την αποθήκευση και την 
διάθεση αποβλήτων.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 127
Άρθρο 17, σημείο 4

4) στις υπηρεσίες διανομής ύδατος· 4) στις υπηρεσίες διανομής ύδατος και 
διάθεσης λυμάτων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο να προβλέπεται παρέκκλιση από την αρχή της χώρας καταγωγής μόνον για τη 
διανομή ύδατος, όχι όμως για τη διάθεση λυμάτων. Η παρέκκλιση από την αρχή της χώρας 
καταγωγής πρέπει να ισχύει και για τις υπηρεσίες λυμάτων για λόγους δημοσίου συμφέροντος, 
ιδιαίτερα για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 128
Άρθρο 17, σημείο 4 α (νέο)

(4α) στις διατάξεις που ισχύουν στους 
τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, 
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της ασφάλειας και της υγείας. 
Or. nl

Αιτιολόγηση

Πρόκειται εδώ για θέματα που αφορούν το δημόσιο συμφέρον. Σε πολλές περιπτώσεις ισχύει 
εναρμονισμένη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις όπου αυτό δεν συμβαίνει, είναι προτιμότερο - και 
από δημοκρατική άποψη - να ισχύουν οι νόμοι και κανόνες της χώρας όπου παρέχεται η 
υπηρεσία.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 129
Άρθρο 17, σημείο 5 α (νέο)

(5α) στις συνθήκες και στους όρους 
εργασίας  του αποσπασμένου ή 
προσωρινώς απασχολούμενου 
προσωπικού, στο μέτρο που δεν 
ρυθμίζονται από την Οδηγία 96/71/ΕΚ, 
εκτός εάν μια ευρωπαϊκή συμφωνία 
εφαρμόζεται στους σχετικούς όρους και 
συνθήκες εργασίας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Συνθήκες και όροι εργασίας είναι μεγάλης σημασίας για το υγιές εργασιακό περιβάλλον. Η 
προσθήκη μιας ευρωπαϊκής συμφωνίας έχει ως σκοπό να δοθεί στους κοινωνικούς εταίρους η 
δυνατότητα να σημειώσουν πρόοδο.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 130
Άρθρο 17, σημείο 8

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

(8) όσον αφορά τα επαγγελματικά 
προσόντα, πτυχές που εμπίπτουν στον 
Τίτλο II της οδηγίας .../../ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [σχετικά με την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων]·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η παρέκκλιση από την αρχή της χώρας καταγωγής ισχύει για όλες 
τις πτυχές της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με τα επαγγελματικά προσόντα και 
εμπίπτουν στον Τίτλο ΙΙ της οδηγίας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση των ιατρικών και νοσηλευτικών 
επαγγελμάτων. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, τα κράτη μέλη υποδοχής έχουν το δικαίωμα να 
εξετάζουν τα επαγγελματικά προσόντα, εφόσον αυτά δεν έχουν ακόμη εναρμονισθεί, κατά τον 
ίδιο τρόπο που το πράττουν για τους δικούς τους υπηκόους που ασκούν τα ίδια επαγγέλματα.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 131
Άρθρο 17, σημείο 12

12) στο σύστημα έγκρισης που προβλέπεται 
στα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 259/93 του Συμβουλίου·

(12) όσον αφορά τη μεταφορά αποβλήτων, 
στο σύστημα έγκρισης που προβλέπεται στα 
άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 259/93 του Συμβουλίου σχετικά με 
την παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της 
Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και 
έξοδό τους·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις καθιστούν το κείμενο της οδηγίας ακριβέστερο και ευκολότερα 
κατανοητό και υπογραμμίζουν το στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 132
Άρθρο 17, σημείο 12

12) στο σύστημα έγκρισης που προβλέπεται 
στα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 259/93 του Συμβουλίου·

(12) στο σύστημα έγκρισης που προβλέπεται 
στα άρθρα 3 και 4 καθώς και στα άρθρα 6 
έως 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 
του Συμβουλίου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρέκκλιση που αφορά το σύστημα έγκρισης για τη μεταφορά αποβλήτων προβλέπεται ρητά 
μόνον για τη μεταφορά αποβλήτων προς διάθεση. Λαμβανομένου υπόψη του συστήματος που 
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ισχύει δυνάμει του κοινοτικού κανονισμού για τη μεταφορά αποβλήτων, δεν υφίστανται 
αντικειμενικοί λόγοι που να δικαιολογούν ότι η παρέκκλιση δεν πρέπει να ισχύει για τη 
μεταφορά αποβλήτων για αξιοποίηση. Κατόπιν τούτου, προτείνεται να περιληφθούν στο άρθρο 
17, σημείο 12 και τα άρθρα 6 έως 11 του Κανονισμού αριθ. 259/93/ΕΟΚ που αφορούν τη 
μεταφορά αποβλήτων προς αξιοποίηση.  

Δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της παρέκκλισης, εάν προβλέπεται γενική παρέκκλιση για 
τις υπηρεσίες διαχείρισης των αποβλήτων, όπως προτείνεται στην τροπολογία 2 επί του άρθρου 
17, σημείο 4.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 133
Άρθρο 17, σημείο 16

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·

16) στις υπηρεσίες οι οποίες, στο κράτος 
μέλος στο οποίο μεταβαίνει ο πάροχος για 
την παροχή της υπηρεσίας του, 
απαγορεύονται, όταν αυτό 
πραγματοποιείται για λόγους δημόσιας 
τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας 
υγείας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρέκκλιση, στη σημερινή διατύπωση, είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν υπηρεσίες από άλλα κράτη μέλη, εάν οι υπηρεσίες αυτές 
απαγορεύονται γενικά στο κράτος μέλος και όχι μόνον εάν τελούν υπό καθεστώς ολικής 
απαγόρευσης. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση απαγορεύσεων για λόγους βιοηθικής, 
ακόμη και αν η σχετική υπηρεσία μπορεί να επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 134
Άρθρο 17, σημείο 17

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 

(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 ή με τους ιδιαίτερους 
κινδύνους που προκύπτουν στον τόπο 
παροχής της υπηρεσίας από τη 
συγκεκριμένη υπηρεσία και είναι 
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του περιβάλλοντος· απαραίτητο να τηρηθούν για τη διασφάλιση 
της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας 
ασφάλειας ή για την προστασία της 
δημόσιας υγείας ή του περιβάλλοντος·

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου η παρέκκλιση να μπορεί να διασφαλίσει αποτελεσματικά την προστασία της υγείας 
και του περιβάλλοντος, το πεδίο εφαρμογής της πρέπει να διευρυνθεί και να περιλαμβάνει 
όλους τους πραγματικούς κινδύνους στον τόπο παροχής της υπηρεσίας.

Τροπολογία: Avril Doyle και Frédérique Ries

Τροπολογία 135
Άρθρο 17, σημείο 18

18) στο καθεστώς προηγούμενης έγκρισης 
σχετικά με την επιστροφή των δαπανών 
νοσοκομειακής περίθαλψης·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποτελεί απόρροια των τροπολογιών (στις αιτιολογικές σκέψεις 14, 53, 54, 55, 
56, 57 και στα άρθρα 2, παράγραφος 2, στοιχείο δ, 4, παράγραφος 10, 17, παράγραφος 18, και 
23) που αποβλέπουν στο να αφαιρεθούν οι υπηρεσίες υγείας από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας νομοθετικής διάταξης. Μια οριζόντια οδηγία-πλαίσιο του χαρακτήρα αυτού δεν είναι 
ο ενδεδειγμένος μηχανισμός για τη ρύθμιση των υπηρεσιών υγείας. Επομένως είναι 
προτιμότερο να εγκριθεί ειδική νομοθεσία για τις υπηρεσίες υγείας και τη βελτίωση της 
κινητικότητας των ασθενών.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 136
Άρθρο 17, σημείο 23

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.

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, καθώς και στην ευθύνη για βλάβη 
στο περιβάλλον.
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Or. nl

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να αναφέρεται ρητά η περιβαλλοντική ευθύνη, επειδή ακριβώς σ' αυτό το 
σημείο υφίστανται ακόμα σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 137
Άρθρο 17, σημείο 23 α (νέο)

(23α) παιχνίδια με χρηματικό όφελος που 
απαιτούν τοποθέτηση χρημάτων σε τυχερά 
παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων των 
λαχείων και των στοιχημάτων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση από την αρχή της χώρας προέλευσης για τα τυχερά παιχνίδια την οποία μέχρι τώρα 
η οδηγία αντιμετώπιζε ως προσωρινή παρέκκλιση στο άρθρο 18, πρέπει να ισχύει χωρίς 
χρονικό περιορισμό και πρέπει για το λόγο αυτό να προστεθεί στις εξαιρέσεις που προβλέπει το 
άρθρο 17. Η θέσπιση χρονικού ορίου όσον αφορά ενδεχόμενη εναρμόνιση σε κοινοτικό επίπεδο 
δεν είναι ενδεδειγμένη. Δεν προκύπτει σαφώς εάν υπάρχει σε επίπεδο ΕΚ ανάγκη για 
εναρμόνιση των τυχερών παιγνίων, ούτε και εάν θα ήταν μια τέτοια εναρμόνιση αποδεκτή για 
τα κράτη μέλη.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 138
Άρθρο 18

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

διαγράφεται

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 
παράγραφο 1, στοιχεία α) και γ) του 



AM\552506EL.doc 61/73 PE 350.200v02-00

EL

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).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αρχή της χώρας καταγωγής, η οποία περιέχεται στο παρόν άρθρο, αποτελεί ένα νομικό 
κίνητρο για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων προς χώρες όπου οι φορολογικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις είναι ασθενέστερες και για δημιουργία "επιχειρήσεων-
ταχυδρομικών θυρίδων" οι οποίες από την έδρα τους θα μπορούν να εξαπλώνονται στο σύνολο 
της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό ασυναγώνιστες συνθήκες. Αποτέλεσμα θα είναι 
μια τρομερή πίεση προς τις χώρες των οποίων τα κοινωνικά, φορολογικά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα προστατεύουν περισσότερο το δημόσιο συμφέρον.
Επιβάλλεται να διαγραφεί το άρθρο αυτό στο σύνολό του.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 139
Άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχείο β)

β) στις δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών στα οποία 
ο παίκτης στοιχηματίζει νομισματική αξία, 
περιλαμβανομένων των λαχειοφόρων 
αγορών και των συναλλαγών στοιχημάτων·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον προβλεφθεί στο άρθρο 17 μια νέα παρέκκλιση των τυχερών παιγνίων χωρίς χρονικό 
περιορισμό από την αρχή της χώρας προέλευσης (βλ. τροπολογία αριθ. 22), πρέπει να διαγραφεί 
η μέχρι τώρα διάταξη του άρθρου 18 αριθ. 1 β) που προέβλεπε προσωρινή παρέκκλιση.
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 140
Άρθρο 19

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:

διαγράφεται

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 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.

Or. fr



AM\552506EL.doc 63/73 PE 350.200v02-00

EL

Αιτιολόγηση

Η αρχή της χώρας καταγωγής, η οποία περιέχεται στο παρόν άρθρο, αποτελεί ένα νομικό 
κίνητρο για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων προς χώρες όπου οι φορολογικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις είναι ασθενέστερες και για δημιουργία "επιχειρήσεων-
ταχυδρομικών θυρίδων" οι οποίες από την έδρα τους θα μπορούν να εξαπλώνονται στο σύνολο 
της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό ασυναγώνιστες συνθήκες. Αποτέλεσμα θα είναι 
μια τρομερή πίεση προς τις χώρες των οποίων τα κοινωνικά, φορολογικά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα προστατεύουν περισσότερο το δημόσιο συμφέρον.
Επιβάλλεται να διαγραφεί το άρθρο αυτό στο σύνολό του.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 141
Άρθρο 21, παράγραφος 2 α (νέα)

2 α. Περιοριστικά μέτρα που 
δικαιολογούνται για λόγους δημόσιας 
τάξης, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας 
του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας 
δεν αντίκεινται στις διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της αρχής της μη εισαγωγής διακρίσεων για τον αποδέκτη δημιουργεί προβλήματα 
στο πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας. Πολλά συστήματα υγείας βασίζονται στον προγραμματισμό 
της προσφοράς περίθαλψης και όχι της ζήτησης (ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους πολίτες 
χωρίς διακρίσεις). Στο πλαίσιο της νέας οδηγίας, ένα ίδρυμα το οποίο, στο πλαίσιο σύμβασης 
που έχει συνάψει με αλλοδαπό σύστημα υγείας, δεσμεύεται να δέχεται ασθενείς άλλου κράτους 
μέλους, δεν θα είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από τις αρχές του κράτους μέλους προορισμού να 
δέχεται κατά προτεραιότητα ασθενείς της έδρας του, ενώ ο προγραμματισμός της προσφοράς 
περίθαλψης έχει ως στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πληθυσμών της εν λόγω έδρας.

Τροπολογία: Avril Doyle και Frédérique Ries

Τροπολογία 142
Άρθρο 23

Άρθρο 23
Κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

διαγράφεται

1. Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να 
εξαρτούν από τη χορήγηση άδειας την 
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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 
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, 
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10, 11 και 13.
Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποτελεί απόρροια των τροπολογιών (στις αιτιολογικές σκέψεις 14, 53, 54, 55, 
56, 57 και στα άρθρα 2, παράγραφος 2, στοιχείο δ, 4, παράγραφος 10, 17, παράγραφος 18, και 
23) που αποβλέπουν στο να αφαιρεθούν οι υπηρεσίες υγείας από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας νομοθετικής διάταξης. Μια οριζόντια οδηγία-πλαίσιο του χαρακτήρα αυτού δεν είναι 
ο ενδεδειγμένος μηχανισμός για τη ρύθμιση των υπηρεσιών υγείας. Επομένως είναι 
προτιμότερο να εγκριθεί ειδική νομοθεσία για τις υπηρεσίες υγείας και τη βελτίωση της 
κινητικότητας των ασθενών.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 143
Άρθρο 23

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.

διαγράφεται

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 
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 
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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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που περιέχονται στο άρθρο 23 της πρότασης, τις οποίες άλλωστε συμμερίζεται η 
συντάκτρια της παρούσας τροπολογίας, δεν αφορούν την παρούσα οδηγία που έχει ως 
αντικείμενο τις υπηρεσίες (ελευθερία εγκατάστασης και κυκλοφορίας), αλλά ένα συγκεκριμένο 
νομοθετικό κείμενο. Κρίνεται ότι οι εν λόγω διατάξεις αφορούν τον κανονισμό 1408/71/ΕΟΚ, ο 
οποίος ενδεχομένως θα ήταν σκόπιμο να τροποποιηθεί. Εκτός αυτού, δεδομένου ότι οι τομείς 
της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και της κοινωνικής προστασίας εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας πρότασης οδηγίας, είναι σκόπιμο το εν λόγω άρθρο να διαγραφεί από 
τις διατάξεις της εν λόγω πρότασης οδηγίας.

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 144
Άρθρο 23

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 

διαγράφεται
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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 
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.

Or. sv
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Αιτιολόγηση

Εάν τα κράτη μέλη αναγκαστούν να χρηματοδοτούν προγραμματισμένη νοσοκομειακή 
περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν εκ των προτέρων 
έγκριση, δεν μπορούν να αναλαμβάνουν πλήρη οικονομική και δημοκρατική ευθύνη για τον 
τομέα της δημόσιας υγείας και της ιατρικής περίθαλψης. Στην πράξη, αυτό θα μπορούσε  να 
έχει ως αποτέλεσμα ότι άλλο κράτος μέλος αποφασίζει πώς οι εθνικοί πόροι για τη δημόσια 
υγεία και την ιατρική περίθαλψη πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η ευθύνη για τον καθορισμό των 
κατευθυντηρίων γραμμών στους τομείς της δημόσιας υγείας και της ιατρικής περίθαλψης καθώς 
και για την αξιολόγηση του εύρους των σχετικών υπηρεσιών πρέπει να αναλαμβάνεται σε 
επίπεδο όσο το δυνατόν πλησιέστερο των  πολιτών, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. 
Το ζήτημα της ελεύθερης κυκλοφορίας των ασθενών είναι μεν σημαντικό, αλλά δεν πρέπει να 
καλύπτεται από την οδηγία για τις υπηρεσίες. 

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 145
Άρθρο 23, παράγραφος 1, εδάφιο 1

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.

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαρτούν από 
τη χορήγηση άδειας την οικονομική κάλυψη 
της μη νοσοκομειακής ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης .

Τα κράτη μέλη πρέπει να εγγυώνται ότι η  
μη νοσοκομειακή ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος 
καλύπτεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και  
στο ίδιο έδαφος, όταν η περίθαλψη δεν 
διατίθεται στο ίδιο κράτος μέλος εντός 
τριών μηνών·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει, μέσω της διαδικασίας χορήγησης άδειας, να είναι σε θέση να ελέγχουν 
τη ζήτηση ιατρικής περίθαλψης, επειδή στην αντίθετη περίπτωση ο προγραμματισμός των 
επενδύσεων στην εθνική ιατρική περίθαλψη καθίσταται αδύνατος. Σκοπός της τροπολογίας 
είναι να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για καλής ποιότητας σύστημα παροχής 
ιατρικής περίθαλψης που να μπορεί να παρέχει όσο το δυνατόν γρηγορότερα βοήθεια στους 
ασθενείς.



AM\552506EL.doc 69/73 PE 350.200v02-00

EL

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 146
Άρθρο 23, παράγραφος 3 

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.

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. 
Η επιστροφή των εξόδων περιορίζεται στις 
πραγματικές δαπάνες που προέκυψαν κατά 
την περίθαλψη. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η επιστροφή των εξόδων περιορίζεται στις πραγματικές δαπάνες 
που προέκυψαν κατά την περίθαλψη. Εάν το κόστος είναι χαμηλότερο στο κράτος μέλος στο 
οποίο παρασχέθηκε η περίθαλψη, οι ασθενείς δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή 
της διαφοράς.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 147
Άρθρο 23, παράγραφος 3 α (νέα)

3a. Η «νοσοκομειακή περίθαλψη» δυνάμει 
του άρθρου αυτού συνίσταται σε ιατρική 
φροντίδα που χορηγείται στο κράτος μέλος 
της ασφαλιστικής κάλυψης του ασθενή σε 
ένα ιατρικό ίδρυμα, καθότι είτε απαιτείται 
διαμονή του ασθενή στο νοσοκομείο είτε 
μπορεί να παρασχεθεί απλώς σε ένα ίδρυμα 
ιατρικής περίθαλψης, επειδή απαιτεί 
υψηλή ειδίκευση ή μπορεί να συνεπάγεται 
σοβαρό κίνδυνο για τον ασθενή. Το όνομα, 
η οργάνωση και η χρηματοδότηση του 
ιδρύματος δεν έχουν σημασία για τον 
χαρακτηρισμό μιας τέτοιας φροντίδας ως 
νοσοκομειακής περίθαλψης.  

Or. de
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η επιστροφή των δαπανών περιορίζεται μόνο στα πράγματι 
καταβληθέντα έξοδα της ληφθείσας περίθαλψης. Εφόσον οι σχετικές δαπάνες είναι χαμηλότερες 
στο κράτος στο οποίο έχει γίνει η περίθαλψη, ο ασθενής δεν μπορεί να εγείρει απαίτηση για τη 
διαφορά. 

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 148
Άρθρο 31, παράγραφος 4

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται οι διάφορες αυτές δράσεις να αναληφθούν ήδη σε εθνικό επίπεδο και οι 
επαγγελματικές οργανώσεις να ενθαρρύνουν τα μέλη τους να προβαίνουν σε αξιολόγηση των 
υπηρεσιών τους. Πολλές οργανώσεις σε διάφορα κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει τέτοιες 
διαδικασίες, τα απτά αποτελέσματα των οποίων δεν θα γίνουν γνωστά παρά μόνο ύστερα από 
μερικά χρόνια.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 149
Άρθρο 31, παράγραφος 5

5. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών 
εθελοντικών προτύπων για τη διευκόλυνση 
της συμβατότητας μεταξύ υπηρεσιών που 
παρέχονται από φορείς διαφορετικών 
κρατών μελών, την ενημέρωση του 
αποδέκτη και την ποιότητα των υπηρεσιών.

5. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την
Επιτροπή, ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 
ευρωπαϊκών εθελοντικών προτύπων για τη 
διευκόλυνση της συμβατότητας μεταξύ 
υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς 
διαφορετικών κρατών μελών, την 
ενημέρωση του αποδέκτη και την ποιότητα 
των υπηρεσιών.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται οι διάφορες αυτές δράσεις να αναληφθούν ήδη σε εθνικό επίπεδο και οι 
επαγγελματικές οργανώσεις να ενθαρρύνουν τα μέλη τους να προβαίνουν σε αξιολόγηση των 
υπηρεσιών τους. Πολλές οργανώσεις σε διάφορα κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει τέτοιες 
διαδικασίες, τα απτά αποτελέσματα των οποίων δεν θα γίνουν γνωστά παρά μόνο ύστερα από 
μερικά χρόνια.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 150
Άρθρο 39, παράγραφος 1, εισαγωγή

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

1. Τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την 
Επιτροπή ενθαρρύνουν, με βάση εθνικούς 
κώδικες δεοντολογίας, την εκπόνηση, στο 
πλαίσιο της τήρησης του κοινοτικού 
δικαίου, κωδίκων δεοντολογίας σε κοινοτικό 
επίπεδο, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης, ιδίως στους εξής τομείς:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι εθνικοί κώδικες δεοντολογίας είχαν ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες, κάτι το 
οποίο τους προσέδωσε δεσμευτικό χαρακτήρα. Επομένως είναι απολύτως απαραίτητο να 
χρησιμεύσουν ως πηγή έμπνευσης και να ληφθεί μέριμνα για τη συμβατότητα των διάφορων 
κοινοτικών κωδίκων με αυτούς τους κώδικες δεοντολογίας και όχι μόνο για το σεβασμό 
κοινοτικού δικαίου.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 151
Άρθρο 39, παράγραφος 1, στοιχείο α)

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

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Ορισμένοι εθνικοί κώδικες δεοντολογίας είχαν ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες, κάτι το 
οποίο τους προσέδωσε δεσμευτικό χαρακτήρα. Επομένως είναι απολύτως απαραίτητο να 
χρησιμεύσουν ως πηγή έμπνευσης και να ληφθεί μέριμνα για τη συμβατότητα των διάφορων 
κοινοτικών κωδίκων με αυτούς τους κώδικες δεοντολογίας και όχι μόνο για το σεβασμό 
κοινοτικού δικαίου.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 152
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 
γραπτή τους επικοινωνία με τον αποδέκτη 
ή σε κάθε πληροφοριακό έγγραφο που 
περιγράφει τις υπηρεσίες τους, τυχόν 
κώδικες δεοντολογίας στους οποίους 
υπόκεινται καθώς και τη διεύθυνση στην 
οποία μπορεί κανείς να ζητήσει ή να 
συμβουλευθεί τους κώδικες ηλεκτρονικά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι εθνικοί κώδικες δεοντολογίας είχαν ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες, κάτι το 
οποίο τους προσέδωσε δεσμευτικό χαρακτήρα. Επομένως είναι απολύτως απαραίτητο να 
χρησιμεύσουν ως πηγή έμπνευσης και να ληφθεί μέριμνα για τη συμβατότητα των διάφορων 
κοινοτικών κωδίκων με αυτούς τους κώδικες δεοντολογίας και όχι μόνο για το σεβασμό 
κοινοτικού δικαίου.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 153
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.

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Ορισμένοι εθνικοί κώδικες δεοντολογίας είχαν ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες, κάτι το 
οποίο τους προσέδωσε δεσμευτικό χαρακτήρα. Επομένως είναι απολύτως απαραίτητο να 
χρησιμεύσουν ως πηγή έμπνευσης και να ληφθεί μέριμνα για τη συμβατότητα των διάφορων 
κοινοτικών κωδίκων με αυτούς τους κώδικες δεοντολογίας και όχι μόνο για το σεβασμό 
κοινοτικού δικαίου.


