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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η συντάκτρια γνωµοδότησης συµµερίζεται την άποψη πολλών οργανώσεων και 
µεµονωµένων εµπειρογνωµόνων ότι κατά τα λεγόµενα, για παράδειγµα, του Βρετανικού 
Ιατρικού Συλλόγου (ΒΜΑ) "η Επιτροπή πρέπει να αποσύρει τις προτάσεις και να 
ανασυντάξει το κείµενο". (BMA Framework Response to the DTI Consultation on Services in 
the Internal market, 2004, http://www.epha.org/a/1388?var_recherche=BMA).  Η πρόταση 
αυτή παραβαίνει τόσο την αρχή της αναλογικότητας, διότι θεσπίζει ορισµένα µέτρα που 
προφανώς δεν χρειάζονται καθόλου για την επίτευξη µιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς στις 
υπηρεσίες, και της επικουρικότητας, διότι αρνείται στα κράτη µέλη την εξουσία να 
λαµβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν τα δικά τους ζωτικά συµφέροντα, ακόµα και σε 
περιπτώσεις όπου τέτοιες αποφάσεις δεν θα παραβίαζαν τη Συνθήκη. 

Σ' ό,τι αφορά τις ευθύνες της επιτροπής αυτής, όπως είναι γραµµένη η πρόταση υποβάλλει 
ζωτικής σηµασίας δηµόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες γενικού συµφέροντος 
(συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης του νερού και των αποβλήτων, των υπηρεσιών υγείας 
και της κατ' οίκον φροντίδας) σε µια σχεδόν άνευ όρων απελευθέρωση µε αποτέλεσµα να 
καταπατά σοβαρά τα δικαιώµατα των κρατών µελών να διαχειρίζονται τις υπηρεσίες αυτές  
µε δική τους ευθύνη και να αποφασίζουν µόνα τους ποιο είναι το κατάλληλο πρότυπο 
ιδιοκτησίας, το δηµόσιο, το ιδιωτικό ή κάτι ανάµεσα στα δυο. Είναι χαρακτηριστικό του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού πρότυπου το ότι κάνει διάκριση ανάµεσα σε υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας και σε υπηρεσίες που θα µπορούσαν να τύχουν εµπορίας όπως τα περισσότερα 
αγαθά, όπου τις καλύτερες θα τις αγοράζουν όσοι µπορούν να πληρώσουν περισσότερα. Ενώ 
οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας παρέχονται σύµφωνα µε ένα πρότυπο αγοράς, ορίζονται 
απαιτήσεις στις περισσότερες περιπτώσεις για τους παρόχους υπηρεσιών (π.χ. µέσω γενικών 
υποχρεώσεων υπηρεσιών) προκειµένου να διασφαλισθεί το δηµόσιο συµφέρον. Αυτό θα 
καταστεί πολύ πιο δύσκολο µε τις διατάξεις της οδηγίας αυτής, και σε µερικού τοµείς σχεδόν 
αδύνατον, κυρίως ως αποτέλεσµα της αρχής της χώρας καταγωγής. 

Βάσει της αρχής αυτής οι υπηρεσίες σε ορισµένα κράτη µέλη θα υποστούν αθέµιτο 
ανταγωνισµό λόγω της εφαρµογής της αρχής της χώρας καταγωγής ενώ θα ασκηθεί προς τα 
κάτω πίεση στα περιβαλλοντικά πρότυπα, υποκινώντας έναν "καθοδικό αγώνα δρόµου" όπου 
τα κράτη µέλη θα ανταγωνίζονται το ένα το άλλο για την προσέλκυση επενδύσεων µε το 
χειρότερο δυνατό τρόπο. Η αρχή αυτή οραµατίζεται µια εσωτερική αγορά που επιβαρύνεται 
κατά το δυνατό λιγότερο από αποτελεσµατική ρύθµιση προς όφελος του πολίτη, του 
καταναλωτή, του εργαζόµενου ή της κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχείρησης. 

Για το λόγο αυτό πρότεινα τροπολογίες οι οποίες, ενώ θα αφήνουν ανέπαφα ή θα βελτιώνουν 
τα στοιχεία εκείνα της οδηγίας που χρειάζονται οπωσδήποτε για τον δίκαιο και άνευ 
διακρίσεων ανταγωνισµό στην παροχή αυτών των υπηρεσιών οι οποίες θα µπορούσαν λογικά 
να προσφέρονται µέσω των εργασιών της αγοράς, θα βοηθήσουν τα κράτη µέλη να 
συνεχίσουν να εκπληρώνουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευθύνες τους. Επιχείρησα να 
διατηρήσω τα στοιχεία της αλληλεγγύης και της αναγνώρισης των περιορισµών της αγοράς, 
στοιχεία τα οποία η πρόταση αυτή τα λαµβάνει ελάχιστα ή καθόλου υπόψη. Μολονότι θα 
προτιµούσα να αποσύρει η ίδια η Επιτροπή το κείµενο και να το ανασυντάξει, προσπάθησα 
να δηµιουργήσω µέσα από αυτή την πρόταση ένα µέσο µε το οποίο να καταστούν 
ευκολότερες οι υπηρεσίες της εσωτερικής αγοράς, όχι όµως µε τίµηµα το δηµόσιο συµφέρον, 
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και συγκεκριµένα τη δηµόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Το σχέδιο οδηγίας αντικρούει όχι µόνο τις αρχές της επικουρικότητας, της αναλογικότητας 
και της κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και τα όσα προβλέπει η Συνθήκη. Το άρθρο 43 
αναφέρει ότι η ελευθερία εγκατάστασης εντός της ΕΕ περιλαµβάνει την ανάληψη και την 
άσκηση µη µισθωτών δραστηριοτήτων καθώς και τη σύσταση και τη διαχείριση 
επιχειρήσεων 'σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τη νοµοθεσία της χώρας 
εγκαταστάσεως για τους δικούς της υπηκόους'.  Το Συµβούλιο θα εγκρίνει οδηγίες περί 
ελεύθερης εγκατάστασης 'σ' ό,τι αφορά µια συγκεκριµένη δραστηριότητα'. Σ' ό,τι αφορά 
επίσης τις υπηρεσίες, το άρθρο 52 της Συνθήκης ΕΚ προβλέπει την έγκριση οδηγιών 'για την 
πραγµατοποίηση της ελευθερώσεως συγκεκριµένης υπηρεσίας'. Η οριζόντια πρόταση της 
Επιτροπής παραβιάζει αυτήν την τοµεακή προσέγγιση, µια προσέγγιση που συνοδεύεται από 
µια σαφή αναγνώριση του ότι η αγορά δεν αποτελεί σε κάθε περίπτωση κατάλληλο πρότυπο 
για την παροχή υπηρεσιών ποιότητας προς όλους εκείνους που τις χρειάζονται. 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 50, 'εκείνος που παρέχει υπηρεσία δύναται για την εκτέλεση αυτής να 
ασκήσει προσωρινά τη δραστηριότητά του στο κράτος όπου παρέχεται η υπηρεσία µε τους 
ίδιους όρους που το κράτος αυτό επιβάλλει στους δικούς του υπηκόους'. Με άλλα λόγια, η 
αρχή της χώρας καταγωγής θα απαιτήσει τροποποίηση της Συνθήκης και όχι ενός απλού 
νόµου, διότι θα σηµαίνει πως οι πάροχοι υπηρεσιών από άλλα κοινοτικά κράτη µέλη δεν θα 
πρέπει πλέον να λειτουργούν µε τους ίδιους όρους που λειτουργούν οι υπήκοοι ενός κράτους 
µέλους. 
 
Συνειδητά άφησα το θέµα της αντισυνταγµατικότητας της πρότασης για ευρύτερε τραπεζικές 
επιτροπές, επικέντρωσα όµως το ενδιαφέρον µου στην απειλή που αποτελεί η αρχή της χώρας 
καταγωγής για τα πρότυπα περιβάλλοντος και δηµόσιας υγείας, στην ανάγκη να γίνει 
διαφοροποίηση ανάµεσα στα διάφορα είδη υπηρεσιών, την ανάγκη να προβλεφθούν 
εξαιρέσεις προς όφελος των πολιτών, και στις πολυάριθµες παραβιάσεις της επικουρικότητας 
και αναλογικότητας. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων καλεί την 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρµόδια επί της 
ουσίας, να ενσωµατώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Σχέδιο νοµοθετικού ψηφίσµατος 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή1 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

Τροπολογία 1 
Αιτιολογική σκέψη 1 

                                                 
1 ΕΕ C ...../∆εν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην ΕΕ. 
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(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο να 
εγκαθιδρύσει ολοένα στενότερους δεσµούς 
µεταξύ των χωρών και των λαών της 
Ευρώπης και να εξασφαλίσει την 
οικονοµική και κοινωνική πρόοδο. Σύµφωνα 
µε το άρθρο 14, παράγραφος 2 της 
συνθήκης, η εσωτερική αγορά περιλαµβάνει 
ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, στον 
οποίο εξασφαλίζονται η ελεύθερη διακίνηση 
αγαθών και υπηρεσιών και η ελευθερία 
εγκατάστασης. Η εξάλειψη των εµποδίων 
για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
παροχής υπηρεσιών µεταξύ των κρατών 
µελών αποτελεί ουσιαστικό µέσο για την 
ενίσχυση της ενσωµάτωσης µεταξύ των 
λαών της Ευρώπης και την προώθηση της 
ισορροπηµένης και βιώσιµης οικονοµικής 
και κοινωνικής προόδου. 

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο να 
εγκαθιδρύσει ολοένα στενότερους δεσµούς 
µεταξύ των χωρών και των λαών της 
Ευρώπης και να εξασφαλίσει την 
οικονοµική και κοινωνική πρόοδο. Σύµφωνα 
µε το άρθρο 14, παράγραφος 2 της 
συνθήκης, η εσωτερική αγορά περιλαµβάνει 
ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, στον 
οποίο εξασφαλίζονται η ελεύθερη διακίνηση 
αγαθών και υπηρεσιών και η ελευθερία 
εγκατάστασης. Η εξάλειψη των εµποδίων 
για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
παροχής υπηρεσιών µεταξύ των κρατών 
µελών αποτελεί ουσιαστικό µέσο για την 
ενίσχυση της ενσωµάτωσης µεταξύ των 
λαών της Ευρώπης και την προώθηση της 
ισορροπηµένης και βιώσιµης οικονοµικής 
και κοινωνικής προόδου. Για να αρθούν 
αυτού του είδους οι φραγµοί, πρέπει να 
εξασφαλισθεί πως η ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων υπηρεσιών θα συµβάλλει 
στο να πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 
της Συνθήκης, και συγκεκριµένα "θα 
προάγει στο σύνολο της Κοινότητας την 
αρµονική, ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη 
των οικονοµικών δραστηριοτήτων, υψηλό 
επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής 
προστασίας, ισότητα µεταξύ ανδρών και 
γυναικών, αειφόρο, µη πληθωριστική 
ανάπτυξη, υψηλό βαθµό 
ανταγωνιστικότητας και σύγκλισης των 
οικονοµικών επιδόσεων, υψηλό επίπεδο 
προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας 
του περιβάλλοντος, την άνοδο του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας ζωής, την 
οικονοµική και κοινωνική συνοχή και την 
αλληλεγγύη µεταξύ κρατών µελών". 

Αιτιολόγηση 

Είναι πολύ σηµαντικό να µην θεωρηθεί η απελευθέρωση του εµπορίου αυτοσκοπός, ή  
συµφέρον επιδιωκόµενο εις βάρος άλλων θεµελιωδών καθηκόντων της Ένωσης. 
 

Τροπολογία 2 
Αιτιολογική σκέψη 6 
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(6) Η παρούσα οδηγία καθιερώνει ένα 
γενικό νοµικό πλαίσιο το οποίο θα καλύψει 
µεγάλη ποικιλία υπηρεσιών ενώ παράλληλα 
θα λαµβάνει υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά κάθε τύπου δραστηριότητας 
ή επαγγέλµατος και το αντίστοιχο 
κανονιστικό σύστηµα. Το εν λόγω πλαίσιο 
βασίζεται σε µια δυναµική και επιλεκτική 
προσέγγιση η οποία συνίσταται στην κατά 
προτεραιότητα εξάλειψη των εµποδίων 
εκείνων που µπορούν εύκολα να αρθούν και, 
όσον αφορά τα υπόλοιπα εµπόδια, στην 
έναρξη µιας διαδικασίας αξιολόγησης, 
διαβούλευσης και εναρµόνισης για ειδικά 
ζητήµατα, η οποία θα δώσει στα εθνικά 
συστήµατα που διέπουν τις δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών τη δυνατότητα να 
εκσυγχρονιστούν κατά τρόπο προοδευτικό 
και συντονισµένο, πράγµα που πρέπει να 
συµβεί ώστε µέχρι το 2010 να εγκαθιδρυθεί 
µια πραγµατική εσωτερική αγορά 
υπηρεσιών. Πρέπει να προβλεφθεί 
ισορροπηµένος συνδυασµός µέτρων για τη 
στοχοθετηµένη εναρµόνιση, τη διοικητική 
συνεργασία, την αρχή της χώρας 
καταγωγής και την παρότρυνση για 
κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας για 
ορισµένα θέµατα. Ο εν λόγω συντονισµός 
των εθνικών νοµοθεσιών πρέπει να 
εξασφαλίζει υψηλό βαθµό νοµικής 
ολοκλήρωσης στην Κοινότητα και υψηλό 
επίπεδο προστασίας για θέµατα γενικού 
ενδιαφέροντος, ιδίως όσον αφορά την 
προστασία των καταναλωτών, που έχει 
ζωτική σηµασία για την εξασφάλιση της 
αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των κρατών 
µελών. 

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

Αιτιολόγηση 

Το θέµα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς είναι να αποτραπεί η διάκριση ανάµεσα, στην 
περίπτωση αυτή, των παρόχων υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους σε κάποιο µέρος της 
Κοινότητας. Το δικαίωµα των κρατών µελών να επιβάλλουν όρους στους παρόχους υπηρεσιών, 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν δηµιουργούν διακρίσεις και δεν έρχονται σε σύγκρουση µε 
οποιοδήποτε τρόπο µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη, αποτελεί ουσιαστική 
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πτυχή της επικουρικότητας. 
 

Τροπολογία 3 
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα) 

  (12) ∆εδοµένης της ζωτικής σηµασίας των 
υπηρεσιών γενικού οικονοµικού 
ενδιαφέροντος, καθώς και του ρόλου τους 
στην προώθηση της κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής, η Ένωση και τα κράτη 
µέλη, ο καθένας τους στο πλαίσιο των 
αρµοδιοτήτων του και εντός του πεδίου 
της Συνθήκης, πρέπει να φροντίζουν ώστε 
οι εν λόγω υπηρεσίες να λειτουργούν βάσει 
των αρχών και των προϋποθέσεων που 
τους βοηθούν να εκπληρώσουν την 
αποστολή τους. Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία 
πρέπει να καθορίζει αυτές τις αρχές και τις 
προϋποθέσεις χωρίς να θίγεται η 
δικαιοδοσία των κρατών µελών, σύµφωνα 
µε τη Συνθήκη, να παρέχουν, να αναθέτουν 
και να χρηµατοδοτούν τέτοιες υπηρεσίες. 

Αιτιολόγηση 

Η προσθήκη αυτής της αιτιολογικής σκέψης, της οποίας η διατύπωση αποτελεί προσαρµογή του 
άρθρου ΙΙΙ-6 της Συνταγµατικής Συνθήκης που εγκρίθηκε από τα κράτη µέλη στις 18 Ιουνίου 
2004, είναι αναγκαία για να καταστεί σαφές ότι, ενώ ο θεµιτός ανταγωνισµός αποτελεί αρχή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει αυτός να επιδιώκεται σε βάρος της κοινωνικής 
αλληλεγγύης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας και της παροχής 
αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών µε κατάλληλο τρόπο ο οποίος, στην περίπτωση 
των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, δεν εναπόκειται κατά κύριο λόγο στην ικανότητα του 
αποδέκτη να πληρώσει. 
 

Τροπολογία 4 
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 

(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 
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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 
∆ιαδικτύου. 

Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου 
επί των άρθρων 49 και επόµενα της 
συνθήκης, η έννοια της «υπηρεσίας» 
περιλαµβάνει κάθε οικονοµική 
δραστηριότητα που κανονικά ασκείται 
έναντι αµοιβής, η οποία δεν χρειάζεται να 
καταβληθεί από εκείνους στους οποίους 
παρέχεται η υπηρεσία και ανεξάρτητα από 
τον τρόπο χρηµατοδότησης του οικονοµικού 
ανταλλάγµατος που συνιστά την αµοιβή. 
Κατά συνέπεια, ως υπηρεσία 
χαρακτηρίζεται κάθε δραστηριότητα µε την 

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 
∆ιαδικτύου. 

Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου 
επί των άρθρων 49 και επόµενα της 
συνθήκης, η έννοια της «υπηρεσίας» 
περιλαµβάνει κάθε οικονοµική 
δραστηριότητα που κανονικά ασκείται 
έναντι αµοιβής, η οποία δεν χρειάζεται να 
καταβληθεί από εκείνους στους οποίους 
παρέχεται η υπηρεσία και ανεξάρτητα από 
τον τρόπο χρηµατοδότησης του οικονοµικού 
ανταλλάγµατος που συνιστά την αµοιβή. 
Κατά συνέπεια, ως υπηρεσία 
χαρακτηρίζεται κάθε δραστηριότητα µε την 
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οποία ο πάροχος της υπηρεσίας συµµετέχει 
στην οικονοµική ζωή, ανεξαρτήτως του 
νοµικού καθεστώτος του, των στόχων του 
και του τοµέα της οικείας δραστηριότητας. 

οποία ο πάροχος της υπηρεσίας συµµετέχει 
στην οικονοµική ζωή, ανεξαρτήτως του 
νοµικού καθεστώτος του, των στόχων του 
και του τοµέα της οικείας δραστηριότητας. 
Η οδηγία αυτή αναγνωρίζει πως δεν είναι 
της αυτής αξίας ή σπουδαιότητας όλες 
αυτές οι υπηρεσίες, και ότι στην 
περίπτωση των υπηρεσιών που είναι 
ζωτικής σηµασίας για την ευηµερία και 
την υγεία των ανθρωπίνων όντων και του 
περιβάλλοντός τους, µπορούν να ισχύουν 
προτεραιότητες και αρχές που διαφέρουν 
από αυτές που κρίνονται κατάλληλες για 
υπηρεσίες που είναι λιγότερο σηµαντικές. 

Αιτιολόγηση 

Στην περίπτωση πολλών υπηρεσιών, πρωταρχικό καθήκον των νοµοθετών σε µια οικονοµία 
της αγοράς είναι να εξασφαλίζουν θεµιτό ανταγωνισµό. Στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, αυτό 
σηµαίνει επίσης προστασία του δικαιώµατος των επιχειρήσεων να εγκαθίστανται ή να 
εµπορεύονται σε ένα κράτος µέλος διαφορετικό από την χώρα καταγωγής τους. Παρά ταύτα, 
στην περίπτωση ορισµένων υπηρεσιών, και συγκεκριµένα εκείνων που ασχολούνται µε την 
περίθαλψη, τη δηµόσια υγεία, την κοινωνική ασφάλεια ή τις δραστηριότητες που ενδέχεται να 
ενέχουν περιβαλλοντικούς κινδύνους, η ευθύνη των νοµοθετών προς τους παρόχους υπηρεσιών 
καθίσταται πολύ δευτερεύουσα έναντι της ευθύνης τους προς τους πολίτες, τους καταναλωτές 
και το µέλλον του πλανήτη. 
 

Τροπολογία 5 
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 ή του περιβάλλοντος. 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, 



 

PE 349.888v01-00  10/41 PA\545927EL.doc 

EL 

από επιτακτικό λόγο δηµοσίου 
συµφέροντος, όπως είναι η προστασία του 
αστικού περιβάλλοντος. 

εφόσον αυτό δικαιολογείται αντικειµενικά 
από επιτακτικό λόγο δηµοσίου 
συµφέροντος. 

Αιτιολόγηση 

Η δηµόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος  πρέπει να αναφέρονται µαζί µε την υγεία 
των εργαζοµένων. Και οι τρεις αυτοί τοµείς αποτελούν αναµφισβήτητα τους τρεις άξονες που 
πρέπει να βαρύνουν στη ζυγαριά στις προσπάθειες της Κοινότητας για δηµιουργία 
προϋποθέσεων για θεµιτό ανταγωνισµό σε µια ενιαία αγορά. Το παράδειγµα στο τέλος είναι 
αυθαίρετο και περιττό, µπορεί δε να ερµηνευθεί µε περιοριστικό τρόπο. 
 

Τροπολογία 6 
Αιτιολογική σκέψη 27 

(27) Η δυνατότητα πρόσβασης σε µια 
δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών δεν 
µπορεί να εξαρτάται από την απόκτηση 
άδειας που χορηγούν οι αρµόδιες αρχές, 
εκτός εάν η ενέργεια αυτή πληροί τα 
κριτήρια της µη εισαγωγής διακρίσεων, της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. 
Αυτό σηµαίνει, κυρίως, ότι η αδειοδότηση 
επιτρέπεται µόνο στις περιπτώσεις όπου ο 
εκ των υστέρων έλεγχος δεν θα είναι 
αποτελεσµατικός επειδή δεν είναι δυνατό 
να διαπιστωθούν εκ των υστέρων οι 
ελλείψεις των συγκεκριµένων υπηρεσιών, 
καθώς και εξαιτίας των κινδύνων που 
µπορούν να προκύψουν λόγω της απουσίας 
προηγούµενου ελέγχου. Οι διατάξεις αυτές 
της οδηγίας δεν µπορούν να δικαιολογήσουν 
συστήµατα αδειοδότησης που 
απαγορεύονται από άλλα κοινοτικά µέσα, 
όπως από την οδηγία 1999/93/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 1999 
σχετικά µε ένα κοινοτικό πλαίσιο για τις 
ηλεκτρονικές υπογραφές ή την οδηγία 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 
για ορισµένες νοµικές πτυχές των 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, 
ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην 
εσωτερική αγορά («οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εµπόριο»). Τα αποτελέσµατα 

(27) Η δυνατότητα πρόσβασης σε µια 
δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών δεν 
µπορεί να εξαρτάται από την απόκτηση 
άδειας που χορηγούν οι αρµόδιες αρχές, υπό 
τον όρο ότι η ενέργεια αυτή πληροί τα 
κριτήρια της µη εισαγωγής διακρίσεων, της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Η 
οδηγία αυτή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για να δικαιολογηθούν συστήµατα 
αδειοδότησης που απαγορεύονται από άλλα 
κοινοτικά µέσα, όπως από την οδηγία 
1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 
1999 σχετικά µε ένα κοινοτικό πλαίσιο για 
τις ηλεκτρονικές υπογραφές ή την οδηγία 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 
για ορισµένες νοµικές πτυχές των 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, 
ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην 
εσωτερική αγορά («οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εµπόριο»). Τα αποτελέσµατα 
της διαδικασίας αµοιβαίας αξιολόγησης θα 
επιτρέψουν τον καθορισµό σε κοινοτικό 
επίπεδο των ειδών δραστηριοτήτων για τις 
οποίες πρέπει να καταργηθούν τα 
συστήµατα αδειοδότησης. 
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της διαδικασίας αµοιβαίας αξιολόγησης θα 
επιτρέψουν τον καθορισµό σε κοινοτικό 
επίπεδο των ειδών δραστηριοτήτων για τις 
οποίες πρέπει να καταργηθούν τα 
συστήµατα αδειοδότησης. 

Αιτιολόγηση 

Εφόσον οι εθνικές διατάξεις των κρατών µελών στα οποία πρόκειται να παρασχεθεί µια 
υπηρεσία συµµορφούνται προς τη Συνθήκη, είναι λογικό να επιτρέπεται σε ένα κράτος µέλος να 
επιβάλει όρους για οικονοµικές δραστηριότητες που θα ασκηθούν στο έδαφός του. Ο στόχος σε 
µια ενιαία εσωτερική αγορά είναι να αποφευχθούν οι διακρίσεις ανάµεσα, στην περίπτωση 
αυτή, σε παρόχους υπηρεσιών που έχουν εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε µέρος της Κοινότητας. 
Τα κράτη µέλη έχουν δικαίωµα να επιβάλλουν όρους στους παρόχους υπηρεσιών, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί δεν δηµιουργούν διακρίσεις και δεν έρχονται µε κάποιον άλλο 
τρόπο σε σύγκρουση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη. 
 

Τροπολογία 7 
Αιτιολογική σκέψη 28 

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

(28) Σε περίπτωση που για συγκεκριµένη 
δραστηριότητα διατίθεται περιορισµένος 
αριθµός αδειών, π.χ. για τη χορήγηση 
αναλογικών ραδιοσυχνοτήτων ή για την 
εκµετάλλευση υδροηλεκτρικής υποδοµής, 
πρέπει να προβλέπεται µια διαδικασία 
επιλογής µεταξύ περισσότερων υποψηφίων, 
µε γνώµονα τη βελτίωση, µέσω του 
ελεύθερου ανταγωνισµού, της ποιότητας 
των υπηρεσιών που προσφέρονται στους 
χρήστες και των όρων βάσει των οποίων 
προσφέρονται. Η διαδικασία αυτή, η οποία 
µπορεί να έχει τόσο σαφώς εµπορικά 
κριτήρια όσο και στοχευµένα µη εµπορικά 
κριτήρια, µεταξύ άλλων, για την προστασία 
της δηµόσιας υγείας, της υγείας και της 
ασφάλειας στο χώρο εργασίας, του 
περιβάλλοντος ή της διατήρησης της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς των κρατών 
µελών, 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 
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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. 

πρέπει να οριστεί κατά τρόπον ώστε να µην 
περιορίζει και να µην εµποδίζει τον 
ελεύθερο ανταγωνισµό πέραν του σηµείου 
που είναι αναγκαίο για να εξασφαλισθεί η 
απόσβεση των επενδύσεων και η εύλογη 
απόδοση επί του επενδυµένου κεφαλαίου. 
Οι περιπτώσεις όπου ο αριθµός των αδειών 
είναι περιορισµένος για λόγους άλλους που 
δεν έχουν σχέση µε τη σπανιότητα των 
φυσικών πόρων ή τις τεχνικές δυνατότητες 
υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στις άλλες 
διατάξεις για το καθεστώς αδειοδότησης που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. 

Αιτιολόγηση 

Στις περιπτώσεις όπου η παροχή υπηρεσιών µπορεί να έχει επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία, την 
υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονοµιά ενός 
κράτους µέλους ή σε κάποιον άλλον ζωτικής σηµασίας τοµέα που δεν είναι εµπορικός, είναι 
λογικό να εφαρµόζουν τα κράτη µέλη µη εµπορικά κριτήρια ως µέρος της διαδικασίας επιλογής 
τους, υπό τον όρο πως σ' όλες τις περιπτώσεις αυτά δεν θα δηµιουργούν διακρίσεις και θα 
συµµορφούνται προς τη Συνθήκη. 
 

Τροπολογία 8 
Αιτιολογική σκέψη 29 

(29) Οι επιτακτικοί λόγοι δηµόσιου 
συµφέροντος στους οποίους αναφέρονται 
ορισµένες διατάξεις εναρµόνισης της 
παρούσας οδηγίας είναι εκείνοι που 
αναγνωρίζονται από τη νοµολογία του 
∆ικαστηρίου επί των άρθρων 43 και 49 της 
συνθήκης, ιδίως η προστασία των 
καταναλωτών, των αποδεκτών υπηρεσιών, 
των εργαζοµένων ή του αστικού 
περιβάλλοντος. 

(29) Οι επιτακτικοί λόγοι δηµόσιου 
συµφέροντος στους οποίους αναφέρονται 
ορισµένες διατάξεις εναρµόνισης της 
παρούσας οδηγίας περιλαµβάνουν εκείνους 
που αναγνωρίζονται από τη νοµολογία του 
∆ικαστηρίου επί των άρθρων 43 και 49 της 
συνθήκης, ιδίως την προστασία των 
καταναλωτών, των αποδεκτών υπηρεσιών, 
των εργαζοµένων ή του αστικού 
περιβάλλοντος. Περιλαµβάνουν επίσης τις 
οικονοµικές υπηρεσίες τις οποίες τα 
αρµόδια κράτη µέλη ή η Κοινότητα 
υποβάλλουν σε ειδικές υποχρεώσεις για 
δηµόσιες υπηρεσίες βάσει ενός κριτηρίου 
γενικού συµφέροντος, τις υπηρεσίες εκείνες 
για τις οποίες ενδέχεται να υπάρχουν 
περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, τις 
εκπαιδευτικές ή τις υπηρεσίες περίθαλψης 
και κατ' οίκον φροντίδας για άτοµα τα 
οποία, για λόγους ηλικίας ή αναπηρίας, ή 
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απλώς επειδή είναι παιδιά, δεν µπορούν να 
ζήσουν ανεξάρτητα. 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισµός της Επιτροπής για τις βασικές υπηρεσίες είναι πολύ περιορισµένος. 
 

Τροπολογία 9 
Αιτιολογική σκέψη 34 

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

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

Αιτιολόγηση 

Τα τυχερά παιχνίδια εξ ορισµού έχουν να κάνουν µε τη δηµόσια υγεία, τη δηµόσια τάξη και 
ηθική και ως εκ τούτου, αν εξαιρέσουµε τις ευθύνες που τους αποδίδει το άρθρο 152 της 
Συνθήκης, δεν υπάγονται διόλου στην αρµοδιότητα των κοινοτικών θεσµικών οργάνων και 
πρέπει να αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης από τα κράτη µέλη. ∆εν επιτρέπεται εποµένως να 
αναφέρονται ως παράδειγµα σ' αυτή την αιτιολογική σκέψη. 
 

Τροπολογία 10 
Αιτιολογική σκέψη 37 

(37) Για την αποτελεσµατική εφαρµογή της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και για να 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα για τους 

∆ιαγράφεται 
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αποδέκτες και τους παρόχους υπηρεσιών 
να αποδέχονται και να παρέχουν υπηρεσίες 
στο σύνολο της Κοινότητας, ανεξαρτήτως 
συνόρων, πρέπει να θεσπιστεί η αρχή 
σύµφωνα µε την οποία ο πάροχος 
υπηρεσιών υπόκειται, κατ' αρχήν, 
αποκλειστικά στη νοµοθεσία της χώρας 
στην οποία είναι εγκατεστηµένος. Η αρχή 
αυτή είναι απαραίτητη για να µπορούν οι 
πάροχοι υπηρεσιών, ιδίως οι ΜΜΕ, να 
αξιοποιούν σε συνθήκες ασφάλειας δικαίου 
τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η 
εσωτερική αγορά. ∆ιευκολύνοντας 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. 

Αιτιολόγηση 

Η αρχή της χώρας καταγωγής είναι αφενός δεν υπακούει στην αναλογικότητα και αφετέρου 
είναι δυσεπίτευκτη, και µπορεί να οδηγήσει στην υπονόµευση των λογικών και αναλογικών 
νοµικών απαιτήσεων που αποσκοπούν στην προστασία της δηµόσιας υγείας, του περιβάλλοντος 
και των άλλων πτυχών του δηµόσιου συµφέροντος. Έρχεται επίσης σε αντίφαση µε τη σαφή 
πρόθεση του άρθρου 43 της Συνθήκης, το οποίο αναφέρει ότι η ελευθερία εγκατάστασης εντός 
της ΕΕ περιλαµβάνει το δικαίωµα για την ανάληψη και την άσκηση µη µισθωτών 
δραστηριοτήτων καθώς και τη σύσταση και τη διαχείριση επιχειρήσεων 'σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται από τη νοµοθεσία της χώρας εγκαταστάσεως για τους δικούς της 
υπηκόους'.  
 

Τροπολογία 11 
Αιτιολογική σκέψη 38 

(38) Είναι επίσης απαραίτητο να 
εξασφαλίζεται ότι ο έλεγχος των 

∆ιαγράφεται 
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δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών θα 
γίνεται στην πηγή, δηλαδή από τις 
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστηµένος ο πάροχος των 
υπηρεσιών. Οι αρµόδιες αρχές της χώρας 
καταγωγής µπορούν αποτελεσµατικότερα 
να εξασφαλίζουν τον ουσιαστικό και 
διαρκή έλεγχο του παρόχου υπηρεσιών και 
να φροντίζουν για την προστασία όχι µόνο 
των αποδεκτών των υπηρεσιών στη χώρα 
τους αλλά επίσης στις άλλες χώρες. Η 
κοινοτική αυτή υποχρέωση του κράτους 
µέλους καταγωγής όσον αφορά την 
εποπτεία των δραστηριοτήτων του 
παρόχου υπηρεσιών ανεξαρτήτως του 
τόπου προορισµού των υπηρεσιών, πρέπει 
να θεσπίζεται µε σαφήνεια ώστε να 
δηµιουργηθεί αµοιβαία εµπιστοσύνη 
µεταξύ των κρατών µελών κατά τη 
νοµοθετική ρύθµιση των δραστηριοτήτων 
παροχής υπηρεσιών. Ο καθορισµός της 
δικαιοδοσίας των δικαστηρίων δεν 
ρυθµίζεται από την παρούσα οδηγία αλλά 
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του 
Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 2000, 
για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση 
και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές 
και εµπορικές υποθέσεις ή από άλλα 
κοινοτικά νοµοθετικά κείµενα όπως είναι η 
οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης ∆εκεµβρίου 1996 σχετικά µε την 
απόσπαση εργαζοµένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών. 

Αιτιολόγηση 

Λογικά δεν µπορούµε να περιµένουµε από τις αρχές ενός άλλου κράτους µέλους να 
παρακολουθούν ουσιαστικά τους παρόχους υπηρεσιών όταν η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται σε 
ένα άλλο κράτος µέλος και όταν ενδέχεται να θίγονται τα οικονοµικά συµφέροντα του κράτους 
µέλους στο οποίο έχει εγκατασταθεί ο πάροχος υπηρεσιών. Η διαγραφή αυτή είναι επίσης 
συνεπής µε τη διαγραφή στην αιτιολογική σκέψη 37. 
 

Τροπολογία 12 
Αιτιολογική σκέψη 39 
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(39) Συµπληρωµατικά προς την αρχή της 
εφαρµογής της νοµοθεσίας και του ελέγχου 
της χώρας καταγωγής, πρέπει να θεσπιστεί 
η αρχή σύµφωνα µε την οποία τα κράτη 
µέλη δεν µπορούν να θέτουν περιορισµούς 
στην παροχή υπηρεσιών που προέρχονται 
από άλλα κράτη µέλη. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Λογική διαγραφή αφού διαγράφεται η αρχή περί χώρας καταγωγής. 
 

Τροπολογία 13 
Αιτιολογική σκέψη 40 

(40) Πρέπει να προβλεφθεί ότι η εφαρµογή 
του νόµου της χώρας καταγωγής δεν 
µπορεί να αποκλεισθεί παρά µόνο στους 
τοµείς που καλύπτονται από γενικές ή 
µεταβατικές παρεκκλίσεις, οι οποίες 
προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. Οι 
παρεκκλίσεις αυτές είναι απαραίτητες για 
να ληφθεί υπόψη ο βαθµός ολοκλήρωσης 
της εσωτερικής αγοράς ή ορισµένα 
κοινοτικά νοµοθετικά κείµενα σχετικά µε 
τις υπηρεσίες που προβλέπουν ότι ένας 
πάροχος υπηρεσιών υπόκειται στην 
εφαρµογή άλλης νοµοθεσίας από εκείνη 
του κράτους µέλους καταγωγής του. 
Εξάλλου, κατ' εξαίρεση, µπορούν να 
ληφθούν µέτρα κατά συγκεκριµένου 
παρόχου σε µεµονωµένες περιπτώσεις και 
µε βάση ορισµένες ουσιαστικές και 
διαδικαστικές προϋποθέσεις. Για να 
υπάρχει η απαραίτητη ασφάλεια δικαίου 
ώστε να ενθαρρύνονται οι ΜΜΕ να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλα 
κράτη µέλη, οι παρεκκλίσεις αυτές πρέπει 
να είναι περιορισµένες στις απολύτως 
απαραίτητες. Συγκεκριµένα, οι 
παρεκκλίσεις αυτές δεν µπορούν να 
εφαρµόζονται παρά µόνο αν συντρέχουν 
λόγοι που συνδέονται µε την ασφάλεια των 
υπηρεσιών, την άσκηση ενός επαγγέλµατος 
του τοµέα της υγείας ή την προστασία της 
δηµόσιας τάξης, ιδίως των πτυχών που 

∆ιαγράφεται 
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συνδέονται µε την προστασία των 
ανηλίκων και στο βαθµό που οι εθνικές 
διατάξεις στους τοµείς αυτούς δεν έχουν 
εναρµονιστεί. Επιπλέον, κάθε περιορισµός 
στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών 
θα µπορεί να συνάδει µε τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα τα οποία, σύµφωνα µε πάγια 
νοµολογία του ∆ικαστηρίου, αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος των γενικών αρχών 
δικαίου που διέπουν την κοινοτική έννοµη 
τάξη. 

Αιτιολόγηση 

Λογική διαγραφή αφού διαγράφεται η αρχή περί χώρας καταγωγής. 

 

Τροπολογία 14 
Αιτιολογική σκέψη 41 

(41) Σε περίπτωση µετακίνησης του 
παρόχου σε κράτος µέλος διαφορετικό από 
το κράτος µέλος καταγωγής, πρέπει να 
προβλέπεται αµοιβαία βοήθεια µεταξύ των 
δύο αυτών κρατών, βάσει της οποίας το 
πρώτο κράτος θα έχει τη δυνατότητα να 
προβαίνει σε ελέγχους, επιθεωρήσεις και 
έρευνες µετά από αίτηση του κράτους 
µέλους καταγωγής ή να προβαίνει, µε δική 
του πρωτοβουλία, σε τέτοιους ελέγχους, εάν 
πρόκειται αποκλειστικά για εκτιµήσεις 
πραγµατικών περιστατικών. Επίσης, σε 
περίπτωση απόσπασης εργαζοµένων, το 
κράτος µέλος της απόσπασης µπορεί να 
λάβει µέτρα κατά ενός παρόχου που είναι 
εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος µέλος για 
να εξασφαλίσει την τήρηση των συνθηκών 
απασχόλησης και εργασίας που 
εφαρµόζονται δυνάµει της οδηγίας 
96/71/ΕΚ. 

(41) Σε περίπτωση µετακίνησης του 
παρόχου σε κράτος µέλος διαφορετικό από 
το κράτος µέλος καταγωγής, πρέπει να 
προβλέπεται αµοιβαία βοήθεια µεταξύ των 
δύο αυτών κρατών, βάσει της οποίας το 
πρώτο κράτος θα έχει τη δυνατότητα να 
προβαίνει σε ελέγχους, επιθεωρήσεις και 
έρευνες µετά από αίτηση του κράτους 
µέλους καταγωγής ή να προβαίνει, µε δική 
του πρωτοβουλία, σε τέτοιους ελέγχους, εάν 
πρόκειται αποκλειστικά για εκτιµήσεις 
πραγµατικών περιστατικών. Επίσης, σε 
περίπτωση απόσπασης εργαζοµένων, το 
κράτος µέλος της απόσπασης µπορεί να 
λάβει µέτρα κατά ενός παρόχου που είναι 
εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος µέλος για 
να εξασφαλίσει την τήρηση των συνθηκών 
απασχόλησης και εργασίας που 
εφαρµόζονται δυνάµει της οδηγίας 
96/71/ΕΚ. 

Αιτιολόγηση 

Λογική διαγραφή αφού διαγράφεται η αρχή περί χώρας καταγωγής. 
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Τροπολογία 15 
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. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Λογική διαγραφή αφού διαγράφεται η αρχή περί χώρας καταγωγής ανωτέρω. Τα κράτη µέλη 
πρέπει να έχουν το δικαίωµα να παρακολουθούν και να ελέγχουν όλες τις οικονοµικές 
δραστηριότητες εντός της δικαιοδοσίας τους, υπό τον όρο ότι το πράττουν σεβόµενα πλήρως την 
αναλογικότητα και τις υποχρεώσεις τους βάσει της Συνθήκης. 
 

Τροπολογία 16 
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 

∆ιαγράφεται 
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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. 

Αιτιολόγηση 

Λογική διαγραφή αφού διαγράφεται η αρχή περί χώρας καταγωγής ανωτέρω. 
 

Τροπολογία 17 
Αιτιολογική σκέψη 44 

(44) Η εξαίρεση από την αρχή της χώρας 
καταγωγής της ταξινόµησης οχηµάτων 
που έχουν αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική 
µίσθωση σε κράτος µέλος διαφορετικό από 
εκείνο στο οποίο χρησιµοποιούνται 
απορρέει από τη νοµολογία του 
∆ικαστηρίου, το οποίο έχει δεχθεί ότι ένα 
κράτος µέλος µπορεί να υπαγάγει σε τέτοια 
υποχρέωση οχήµατα που 
χρησιµοποιούνται στο έδαφός του, µε 
αναλογικούς όρους. Η εξαίρεση αυτή δεν 
καλύπτει την ευκαιριακή ή προσωρινή 
µίσθωση. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Λογική διαγραφή αφού διαγράφεται η αρχή περί χώρας καταγωγής ανωτέρω. 
 

Τροπολογία 18 
Αιτιολογική σκέψη 46 

(46) Η αρχή της χώρας καταγωγής 
ενδείκνυται να εφαρµοστεί στους τοµείς 
των συµβάσεων που συνάπτουν οι 
καταναλωτές και έχουν ως αντικείµενο την 
παροχή υπηρεσιών µόνο στο βαθµό που οι 
κοινοτικές οδηγίες προβλέπουν πλήρη 
εναρµόνιση, επειδή στις περιπτώσεις αυτές 

∆ιαγράφεται 
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τα επίπεδα προστασίας των καταναλωτών 
είναι αντίστοιχα. Η παρέκκλιση από την 
αρχή της χώρας καταγωγής σχετικά µε την 
εξωσυµβατική ευθύνη του παρόχου σε 
περίπτωση ατυχήµατος που συµβαίνει στο 
πλαίσιο της δραστηριότητάς του σε άτοµο 
στο κράτος µέλος στο οποίο µετακινείται ο 
πάροχος καλύπτει τις σωµατικές βλάβες ή 
τις περιουσιακές ζηµίες που υφίσταται ένα 
άτοµο σε περίπτωση ατυχήµατος. 

Αιτιολόγηση 

Λογική διαγραφή αφού διαγράφεται η αρχή περί χώρας καταγωγής ανωτέρω. 

Τροπολογία 19 
Αιτιολογική σκέψη 47 

(47) Θα πρέπει να παρέχεται στα κράτη 
µέλη η δυνατότητα να λαµβάνουν κατ’ 
εξαίρεση µέτρα που αποκλίνουν από την 
αρχή της χώρας καταγωγής σε σχέση µε 
πάροχο που είναι εγκαταστηµένος σε άλλο 
κράτος µέλος σε µεµονωµένες περιπτώσεις 
και για ορισµένους λόγους, όπως είναι η 
ασφάλεια των υπηρεσιών. Η δυνατότητα 
αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται όπου 
υφίσταται κοινοτική εναρµόνιση. Εξάλλου, 
η δυνατότητα αυτή δεν επιτρέπει τη λήψη 
περιοριστικών µέτρων στους τοµείς όπου 
άλλες οδηγίες απαγορεύουν κάθε 
παρέκκλιση από την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών, όπως η οδηγία 1999/93/EΚ 
ή η οδηγία 98/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής 
Νοεµβρίου 1998 για τη νοµική προστασία 
των υπηρεσιών που βασίζονται ή 
συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό 
όρους, ούτε επιτρέπει την επέκταση ή τον 
περιορισµό των δυνατοτήτων παρέκκλισης 
που προβλέπονται σε άλλες οδηγίες, όπως 
στην οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
της 3ης Οκτωβρίου 1989 για το συντονισµό 
ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών 
σχετικά µε την άσκηση τηλεοπτικών 
δραστηριοτήτων ή στην οδηγία 

∆ιαγράφεται 
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2000/31/EΚ. 

Αιτιολόγηση 

Λογική διαγραφή αφού διαγράφεται η αρχή περί χώρας καταγωγής ανωτέρω. 
 

Τροπολογία 20 
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 ∆ικαστηρίου 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. 

(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, εκτός εάν αυτό 
υπερβαίνει τις πραγµατικές δαπάνες στις 
οποίες έχει υποβληθεί ο ασθενής. Σύµφωνα 
µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου 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. 
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Αιτιολόγηση 

Με τη σηµερινή διατύπωση ένας ασθενής θα µπορούσε να έχει κέρδος πηγαίνοντας από µια 
χώρα υψηλού κόστους σε µια χώρα χαµηλού κόστους. Υποθέτουµε πως κάτι τέτοιο δεν είναι 
στις προθέσεις της Επιτροπής. 
 

Τροπολογία 21 
Αιτιολογική σκέψη 64 

(64) Πρέπει να καταργηθούν οι πλήρεις 
απαγορεύσεις εµπορικών επικοινωνιών για 
τα νοµοθετικώς κατοχυρωµένα 
επαγγέλµατα· η κατάργηση αυτή δεν 
αφορά τις απαγορεύσεις σχετικά µε το 
περιεχόµενο µιας εµπορικής επικοινωνίας 
αλλά εκείνες που, κατά γενικό τρόπο για 
ένα συγκεκριµένο επάγγελµα, απαγορεύουν 
µια ή περισσότερες µορφές εµπορικής 
επικοινωνίας, για παράδειγµα κάθε 
διαφήµιση σε συγκεκριµένο µέσο ή µέσα 
ενηµέρωσης. Όσον αφορά το περιεχόµενο 
και τις µεθόδους των εµπορικών 
επικοινωνιών, πρέπει να παρακινηθούν οι 
επαγγελµατικοί κλάδοι να εκπονήσουν, στο 
πλαίσιο της τήρησης του κοινοτικού 
δικαίου, κώδικες συµπεριφοράς σε 
κοινοτικό επίπεδο. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Εδώ και πολύ καιρό ορισµένα κράτη µέλη θεωρούν αναγκαία τη ρύθµιση των εµπορικών 
επικοινωνιών, διότι αυτή συµβάλλει στην προστασία των καταναλωτών καθώς και στην 
ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια των ίδιων των επαγγελµάτων. Ο βαθµός στον οποίο αυτό 
ισχύει σε οποιοδήποτε κράτος µέλος θα εξαρτάται από µια σειρά παραγόντων 
συµπεριλαµβανοµένων και των πτυχών της εθνικής κουλτούρας και παράδοσης. ∆εν είναι 
σωστό να επιχειρήσει η Επιτροπή να προβεί σε µια τόσο ευρεία ερµηνεία της ευθύνης της για να 
υποστηρίξει την εσωτερική αγορά, γιατί έτσι θα αρχίσει να παρεµβαίνει σε θέµατα που 
υπάγονται αποκλειστικά στην αρµοδιότητα των κρατών µελών. 
 

Τροπολογία 22 
Αιτιολογική σκέψη 68 

(68) Η παρούσα οδηγία δεν αποκλείει 
µελλοντικές πρωτοβουλίες, νοµοθετικού ή 
µη νοµοθετικού περιεχοµένου, στον τοµέα 

(68) Η παρούσα οδηγία δεν αποκλείει 
µελλοντικές πρωτοβουλίες, νοµοθετικού ή 
µη νοµοθετικού περιεχοµένου, στον τοµέα 
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της προστασίας των καταναλωτών. της προστασίας των καταναλωτών, της 
προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας 
και ασφάλειας των εργαζοµένων, ή της 
δηµόσιας υγείας. 

Αιτιολόγηση 

Όπως και στην περίπτωση της προστασίας των καταναλωτών, είναι άκρως σηµαντικό να µην 
επιδιωχθεί  η προώθηση της ενιαίας αγοράς των υπηρεσιών σε βάρος των αρχών αυτών. 
 

Τροπολογία 23 
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. Με τον τρόπο αυτό 
επιδιώκει να συµβάλει στην εκπλήρωση 
των καθηκόντων που ορίζονται στο άρθρο 
2 της Συνθήκης, συµπεριλαµβανοµένης και 
της αειφόρου ανάπτυξης των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων που οδηγούν σε υψηλό 
επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής 
προστασίας και σέβονται την ανάγκη για 
υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης 
της ποιότητας του περιβάλλοντος. 

Αιτιολόγηση 

Είναι πολύ σηµαντικό κατά τον καθορισµό των στόχων του τι αποτελεί το µέτρο για την 
εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών, να υπενθυµίσει η οδηγία τους 
ευρύτερους στόχους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στόχοι που δεν µπορούν να 
αλληλεξαρτηθούν, για παράδειγµα αδιαφορώντας για την προστασία του περιβάλλοντος, της 
δηµόσιας υγείας ή την κοινωνική προστασία µέσω της καθιέρωσης µέτρων απελευθέρωσης που 
σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να µην υπακούουν στην αναλογικότητα. 
 

Τροπολογία 24 
Άρθρο 2, στοιχείο (γα) (νέο) 

  (γα) υπηρεσίες γενικού οικονοµικού 
συµφέροντος τις οποίες το αρµόδιο κράτος 
µέλος ή η Κοινότητα υποβάλλει σε 
συγκεκριµένες υποχρεώσεις περί δηµόσιων 
υπηρεσιών· 
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Αιτιολόγηση 

Το άρθρο ΙΙΙ-6 της Συνταγµατικής Συνθήκης αναφέρει ότι".... η Ένωση και τα κράτη µέλη ... 
φροντίζουν ώστε οι εν λόγω υπηρεσίες να λειτουργούν βάσει αρχών και όρων, και 
συγκεκριµένα οικονοµικών, µε τους οποίους να µπορούν να εκπληρώνουν την αποστολή τους. 
Η κοινοτική νοµοθεσία ορίζει αυτές τις αρχές και τους όρους µε την επιφύλαξη της 
αρµοδιότητας των κρατών µελών, σύµφωνα µε το σύνταγµα, προκειµένου να παράσχει, 
εξασφαλίσει και χρηµατοδοτήσει τις υπηρεσίες αυτές. Αν δεν αποκλεισθούν αυτές  οι υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας από την εν λόγω οδηγία, θα θιγούν οι αρµοδιότητες των κρατών µελών. 
 

Τροπολογία 25 
Άρθρο 2, στοιχείο (γβ) (νέο) 

  (γβ) οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας τις οποίες τα κράτη µέλη ή η 
Κοινότητα  υποβάλλει σε συγκεκριµένες 
υποχρεώσεις δηµόσιων υπηρεσιών και στις 
οποίες περιλαµβάνει, αλλά χωρίς να 
περιορίζεται µόνο σ' αυτές, υπηρεσίες 
περίθαλψης και υπηρεσίες κατ' οίκον 
φροντίδας για άτοµα τα οποία, για λόγους 
ηλικίας ή αναπηρίας, ή επειδή είναι παιδιά, 
δεν είναι σε θέση να ζουν ανεξάρτητα· 

Αιτιολόγηση 

Το Λευκό Βιβλίο για της Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (COM(2004)374) αναφέρει ότι "οι 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έχουν συγκεκριµένο ρόλο να διαδραµατίσουν ως αναπόσπαστο 
µέρος του ευρωπαϊκού πρότυπου κοινωνίας. Βασιζόµενες στην αρχή της αλληλεγγύης, οι 
κοινωνικές και υγειονοµικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο και 
εξασφαλίζουν στους πολίτες την ουσιαστική απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας, ενώ ενισχύουν την κοινωνική και εδαφική συνοχή." Η 
αναφορά των υπηρεσιών αυτών στις διατάξεις της οδηγίας αυτής θα έθιγε το ρόλο αυτό. 
 

Τροπολογία 26 
Άρθρο 2, στοιχείο (γγ) (νέο) 

  (γγ) υπηρεσίες οι οποίες ενδέχεται να 
ενέχουν περιβαλλοντικούς κινδύνους ή 
πιθανότητες να βλάψουν τη δηµόσια υγεία, 
και ως εκ τούτου απαιτούν προσεκτική 
εκτέλεση και στενή παρακολούθηση· 
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Αιτιολόγηση 

∆εν είναι δυνατόν οι αρχές ενός άλλου κράτους να παρακολουθούν αποτελεσµατικά τους 
παρόχους υπηρεσιών στις περιπτώσεις όπου η υπό συζήτηση υπηρεσία παρέχεται σε ένα άλλο 
κράτος µέλος και όταν ενδέχεται να θιγούν τα οικονοµικά συµφέροντα του κράτους µέλους στο 
οποίο ο πάροχος υπηρεσιών έχει την έδρα του. Στις περιπτώσεις δε όπου τίθεται ζήτηµα 
δηµόσιας υγείας, δεν µπορεί ένα κράτος µέλος να παραιτείται από τις υποχρεώσεις του µε αυτόν 
τον τρόπο. 
 

Τροπολογία 27 
Άρθρο 2, στοιχείο (γδ) (νέο) 

  (γδ) εκπαιδευτικές υπηρεσίες το σύνολο ή 
ένα µέρος των δαπανών των οποίων 
καταβάλλεται ή επιστρέφεται από το 
κράτος ή άλλη δηµόσια αρχή του κράτους 
µέλους εκείνου στο οποίο παρέχεται η 
υπηρεσία.  

Αιτιολόγηση 

Η εκπαίδευση αποτελεί το θεµέλιο της εθνικής κουλτούρας γι' αυτό και, µε ορισµένες µόνο 
προσεκτικές και χρήσιµες εξαιρέσεις, υπάγεται στην αρµοδιότητα των κρατών µελών. Η 
χρηµατοδότηση από µια δηµόσια αρχή αποτελεί σαφή αναγνώριση της κοινωνικά ωφέλιµης 
λειτουργίας µιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας και η προσθήκη των κριτηρίων αυτών αποσκοπεί στο 
να αποκλεισθούν οι εµπορικές υπηρεσίες οι οποίες, µολονότι έχουν εκπαιδευτικό περιεχόµενο, 
δεν κρίνονται άξιες τέτοιας δηµόσιας στήριξης - π.χ. ιδιωτικές σχολές γλωσσών ή υπηρεσίες 
κατάρτισης σε θέµατα τεχνολογιών της πληροφορίας που αποβλέπουν στον ιδιωτικό τοµέα.  
 

Τροπολογία 28 
Άρθρο 9, στοιχείο (β) 

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

(β) η ανάγκη ύπαρξης συστήµατος 
αδειοδότησης δικαιολογείται αντικειµενικά 
από επιτακτικό λόγο δηµόσιου 
συµφέροντος. Αυτός ο σοβαρός λόγος 
µπορεί να περιλαµβάνει, χωρίς να 
περιορίζεται µόνο σ' αυτά, θέµατα 
δηµόσιας υγείας, την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζοµένων ή ελεύθερων 
επαγγελµατιών, την προστασία του 
περιβάλλοντος, τη διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς και την 
προώθηση οποιουδήποτε στόχου δηµόσιας 
πολιτικής που δεν έρχεται σε σύγκρουση µε 
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τη Συνθήκη·  

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόµενη διατύπωση είναι πάρα πολύ ασαφής και γενικόλογη, αφήνει πολλά δε θέµατα 
στη διάκριση των δικαστηρίων. Αν περιληφθεί ένας µη εκτεταµένος κατάλογος, η οδηγία θα 
καθοδηγεί  χωρίς να γίνεται πιο περιοριστική. 
 

Τροπολογία 29 
Άρθρο 9, στοιχείο (γ)  

(γ) ο επιδιωκόµενος στόχος δεν µπορεί να 
επιτευχθεί από ένα λιγότερο περιοριστικό 
µέτρο, κυρίως επειδή οι εκ των υστέρων 
έλεγχοι δεν µπορεί να είναι 
αποτελεσµατικοί. 

(γ) ο επιδιωκόµενος στόχος δεν µπορεί να 
επιτευχθεί από ένα λιγότερο περιοριστικό 
µέτρο. 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόµενη διατύπωση είναι πάρα πολύ περιοριστική. Λόγοι διαφορετικοί από αυτόν που 
δόθηκε µπορεί να αποδείξουν ότι ένα λιγότερο περιοριστικό µέτρο δεν θα ήταν αποτελεσµατικό. 
 

Τροπολογία 30 
Άρθρο 12, παράγραφος 2α (νέα) 

  2α. Με την επιφύλαξη των άρθρων 9 και 
10, τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν 
υπόψη, κατά την εφαρµογή της 
διαδικασίας επιλογής τους, θέµατα 
δηµόσιας υγείας, την υγεία και ασφάλεια 
των εργαζοµένων ή των ελεύθερων 
επαγγελµατιών, την προστασία του 
περιβάλλοντος, τη διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς και την 
προώθηση οποιουδήποτε στόχου δηµόσιας 
πολιτικής που δεν έρχεται σε σύγκρουση µε 
τη Συνθήκη· 

Αιτιολόγηση 

Είναι λογικό για ένα κράτος µέλος να εφαρµόζει µη εµπορικά κριτήρια στη διαδικασία επιλογής 
του, στις περιπτώσεις εκείνες όπου η παροχή µιας υπηρεσίας µπορεί να έχει συνέπειες στη 
δηµόσια υγεία, στην υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, στην πολιτιστική κληρονοµιά 
ενός κράτους µέλους ή σε κάποιον άλλο τοµέα. Και τούτο βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι αυτά 
σε κάθε περίπτωση δεν θα δηµιουργούν διακρίσεις και θα συµµορφούνται προς τη Συνθήκη. 
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Τροπολογία 31 
Άρθρο 13, παράγραφος 3 

3. Οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις 
αδειοδότησης πρέπει να παρέχουν στους 
ενδιαφεροµένους την εγγύηση ότι οι 
αιτήσεις τους θα εξεταστούν χωρίς 
καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός 
εύλογης προθεσµίας που καθορίζεται και 
δηµοσιοποιείται εκ των προτέρων.  

3. Οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις 
αδειοδότησης πρέπει να παρέχουν στους 
ενδιαφεροµένους την εγγύηση ότι οι 
αιτήσεις τους θα εξεταστούν χωρίς 
καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός 
εύλογης προθεσµίας που καθορίζεται και 
δηµοσιοποιείται εκ των προτέρων. Η 
περίοδος που παρεµβάλλεται ανάµεσα στην 
υποβολή της αίτησης και τη χορήγηση ή 
άρνηση της άδειας θα είναι αρκετή για 
αποτελεσµατική διαβούλευση όλων των 
µερών τα οποία αφορά η απόφαση, 
λαµβανοµένων υπόψη όλων των 
επιπτώσεων στην δηµόσια υγεία, την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζοµένων ή 
ελεύθερων επαγγελµατιών, την προστασία 
του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς και την 
προώθηση του στόχου οποιασδήποτε 
κρατικής πολιτικής που δεν έρχεται σε 
σύγκρουση µε τη Συνθήκη. 

Αιτιολόγηση 

Οι πολίτες, είτε ως µεµονωµένα άτοµα είτε οργανωµένοι µε συλλογικά µέσα, έχουν δικαίωµα 
να κοινοποιούν τις απόψεις τους προς τις αρχές στις περιπτώσεις όπου η έγκριση ή µη έγκριση 
της παροχής υπηρεσιών µπορεί να έχει επιπτώσεις στη δηµόσια ή επαγγελµατική υγεία, την 
προστασία του περιβάλλοντος ή την πολιτιστική κληρονοµιά ή ακόµα την προώθηση άλλων 
νόµιµων στόχων πολιτικής. 
 

Τροπολογία 32 
Άρθρο 14, παράγραφος 5 

5. την εφαρµογή κατά περίπτωση 
οικονοµικής δοκιµής, η οποία εξαρτά την 
αδειοδότηση από την αποδεδειγµένη 
ύπαρξη µιας οικονοµικής ανάγκης ή 
ζήτησης στην αγορά, αξιολογεί τον πιθανό 
ή πραγµατικό οικονοµικό αντίκτυπο της 
δραστηριότητας ή αξιολογεί κατά πόσον η 
δραστηριότητα είναι κατάλληλη για τους 

∆ιαγράφεται 
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στόχους που θέτουν τα οικονοµικά 
προγράµµατα της αρµόδιας αρχής· 

Αιτιολόγηση 

Η ουσιαστική απαγόρευση στα κράτη µέλη και στις δηµόσιες αρχές τους να καταρτίζουν και να 
επιδιώκουν τους στόχους τους για οικονοµικό προγραµµατισµό προς το δηµόσιο συµφέρον, 
όπως πράττει η παράγραφος αυτή του άρθρου 14, ούτε δικαιολογείται ούτε απαιτείται από τη 
Συνθήκη. Η κατάχρηση τέτοιων δραστηριοτήτων προκειµένου να επιβληθούν όροι οι οποίοι 
δηµιουργούν στην ουσία διακρίσεις ή έρχονται σε σύγκρουση µε τη Συνθήκη, ήδη 
προλαµβάνεται αποτελεσµατικά από τη Συνθήκη. Η απαγόρευση που αναφέρεται στην 
παράγραφο αυτή δεν υπακούει κατά συνέπεια στην αναλογικότητα.  
 

Τροπολογία 33 
Άρθρο 16, παράγραφος 1 

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. 

∆ιαγράφεται 

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. 

 

Αιτιολόγηση 

Εφόσον οι εθνικές διατάξεις του κράτους µέλους στο οποίο πρόκειται να παρασχεθεί η 
υπηρεσία συµµορφούνται προς τη Συνθήκη, είναι λογικό να επιβάλλουν οι αρχές τους όρους για 
τις οικονοµικές δραστηριότητες που ασκούνται εντός της δικαιοδοσίας του. Έννοια της ενιαίας 
αγοράς είναι να αποφεύγονται οι διακρίσεις ανάµεσα, στην περίπτωση αυτή, στους παρόχους 
υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους σε οποιοδήποτε µέρος της Κοινότητας. Η αρχή της χώρας 
καταγωγής δεν υπακούει στην αναλογικότητα και είναι δυσεπίτευκτη και µπορεί να οδηγήσει 
στην υπονόµευση των λογικών και αναλογικών νοµικών απαιτήσεων που αποσκοπούν στην 
προστασία της δηµόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και άλλων σηµαντικών πτυχών δηµόσιου 
συµφέροντος.  
 

Τροπολογία 34 
Άρθρο 16, παράγραφος 2 
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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.  

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

∆εν είναι δυνατόν οι αρχές ενός άλλου κράτους να παρακολουθούν αποτελεσµατικά τους 
παρόχους υπηρεσιών στις περιπτώσεις όπου η υπό συζήτηση υπηρεσία παρέχεται σε ένα άλλο 
κράτος µέλος και όταν ενδέχεται να θιγούν τα οικονοµικά συµφέροντα του κράτους µέλους στο 
οποίο ο πάροχος υπηρεσιών έχει την έδρα του. 
 

Τροπολογία 35 
Άρθρο 16, παράγραφος 3, στοιχείο (β) 

(β) την υποχρέωση για τον πάροχο να 
υποβάλλει δήλωση ή κοινοποίηση στις 
αρµόδιες αρχές τους ή να εξασφαλίζει 
άδεια από αυτές, συµπεριλαµβανοµένης 
της εγγραφής σε µητρώο ή σε 
επαγγελµατικό σύλλογο που λειτουργεί στο 
έδαφός τους· 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Τέτοιου είδους διατάξεις, καθώς θα εξαλειφθούν από το άρθρο αυτό, αποσκοπούν στην 
προστασία του δηµόσιου συµφέροντος. Εφόσον επιβάλλονται και στους παρόχους υπηρεσιών 
που έχουν την έδρα τους στην ίδια την επικράτεια του κράτους µέλους, δεν δηµιουργούν 
διακρίσεις και δεν συγκρούονται κατά συνέπεια µε τη Συνθήκη. Για το λόγο αυτό, η απαγόρευση 
αυτή δεν υπακούει στην αρχή της αναλογικότητας.  
 

Τροπολογία 36 
Άρθρο 16, παράγραφος 3, στοιχείο (ε) 

(ε) την υποχρέωση για τον πάροχο να τηρεί 
τις ισχύουσες στο έδαφός τους απαιτήσεις 
σχετικά µε την άσκηση µιας 
δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών· 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Τέτοιου είδους διατάξεις αποσκοπούν στην προστασία του δηµόσιου συµφέροντος. Εφόσον 
επιβάλλονται και στους παρόχους υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην ίδια την επικράτεια 
του κράτους µέλους, δεν δηµιουργούν διακρίσεις και δεν συγκρούονται κατά συνέπεια µε τη 
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Συνθήκη. Για το λόγο αυτό, η απαγόρευση αυτή δεν υπακούει στην αρχή της αναλογικότητας.  
 

Τροπολογία 37 
Άρθρο 16, παράγραφος 3, στοιχείο (ζ) 

(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· 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Τέτοιου είδους διατάξεις αποσκοπούν στην προστασία του δηµόσιου συµφέροντος. Εφόσον 
επιβάλλονται και στους παρόχους υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην ίδια την επικράτεια 
του κράτους µέλους, δεν δηµιουργούν διακρίσεις και δεν συγκρούονται κατά συνέπεια µε τη 
Συνθήκη. Για το λόγο αυτό, η απαγόρευση αυτή δεν υπακούει στην αρχή της αναλογικότητας.  
 

Τροπολογία 38 
Άρθρο 17, παράγραφος 4α (νέα) 

  (4α) ουσιαστικές και κοινωνικές υπηρεσίες 
τις οποίες το αρµόδιο κράτος µέλος ή η 
Κοινότητα υποβάλλει σε συγκεκριµένες 
υποχρεώσεις για τις δηµόσιες υπηρεσίες 
βάσει κριτηρίου κοινής ωφέλειας· εκείνες 
οι υπηρεσίες που ενδέχεται να ενέχουν 
περιβαλλοντικό κίνδυνο, στις οποίες 
περιλαµβάνονται χωρίς να περιορίζονται 
µόνο σ' αυτές οι υπηρεσίες που αποτελούν 
το σύνολο ή µέρος ενός σχεδίου για το 
οποίο απαιτείται αξιολόγηση του 
περιβαλλοντικού αντίκτυπου σύµφωνα µε 
την οδηγία τους Συµβουλίου 85/337/ΕΟΚ 
όπως αυτή τροποποιήθηκε από την οδηγία 
97/11/ΕΚ, ή το Πρωτόκολλο στρατηγικής 
αξιολόγησης (Κίεβο)· εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες ή υπηρεσίες περίθαλψης ή κατ' 
οίκον φροντίδας για άτοµα τα οποία λόγω 
ηλικίας ή αναπηρίας, ή διότι είναι παιδιά, 
δεν είναι σε θέση να ζήσουν ανεξάρτητα. 

Αιτιολόγηση 

Είναι λογικό να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να υποβάλλουν τις εν λόγω υπηρεσίες σε 
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µεγαλύτερο έλεγχο απ' ό,τι στην περίπτωση των υπηρεσιών που υπάγονται σ' αυτόν τον ορισµό, 
και κατά συνέπεια να απαλλάσσονται από την εφαρµογή της αρχής της χώρας καταγωγής. Η 
εφαρµογή της αρχής στις περιπτώσεις αυτές θα υπονόµευε το δικαίωµα των κρατών µελών να 
ενεργούν εξ ονόµατος τόσο σηµαντικών δηµόσιων συµφερόντων. Ήδη απαιτεί από αυτά η 
Συνθήκη, είτε κατά την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος είτε για κάποιον άλλο λόγο, να 
µην δηµιουργούν διακρίσεις σε βάρος επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους σε άλλα κράτη 
µέλη. Κατά συνέπεια, το µέτρο αυτό δεν υπακούει στην αρχή της αναλογικότητας. 
 

Τροπολογία 39 
Άρθρο 19, παράγραφος 1 

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: 

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 16 και, 
όταν κρίνεται αναγκαίο για να 
προστατευθεί το δηµόσιο συµφέρον, ένα 
κράτος µέλος µπορεί να λάβει ένα µέτρο 
κατά παρόχου υπηρεσιών ο οποίος είναι 
εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος µέλος σε 
έναν από τους ακόλουθους τοµείς: 

α) την ασφάλεια των υπηρεσιών, 
περιλαµβανοµένων των πτυχών που 
αφορούν τη δηµόσια υγεία, ή 

α) την ασφάλεια των υπηρεσιών, χωρίς 
όµως περιορισµό µόνο στις πτυχές που 
αφορούν τη δηµόσια υγεία, το περιβάλλον, 
τα συµφέροντα των ευάλωτων οµάδων, ή 
την προστασία της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς· 

β) την άσκηση ενός επαγγέλµατος του τοµέα 
της υγείας, 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. 

γ) την τήρηση της δηµόσιας τάξης, ιδίως 
των πτυχών που συνδέονται µε την 
προστασία των ανηλίκων, χωρίς όµως αύτη 
να περιορίζεται µόνο στο θέµα αυτό. 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη µέλη πρέπει να έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν µέτρα στους τοµείς αυτούς 
οποτεδήποτε θίγεται το δηµόσιο συµφέρον, και όχι µόνο "κατ' εξαίρεση". Η βασικό στοιχείο 
διακυβέρνησης η λήψη τέτοιων µέτρων και αντίκειται πλήρως προς την αρχή της 
αναλογικότητας το να στερούνται τα κράτη µέλη του δικαιώµατος αυτού, δικαίωµα το οποίο 
µπορούν φυσικά να ασκήσουν µόνο λαµβάνοντας µέτρα που επιτρέπει η Συνθήκη.  
 

Τροπολογία 40 
Άρθρο 20, στοιχείο (α) 

(α) την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας από 
τις αρµόδιες αρχές ή την υποβολή δήλωσης 

(α) την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας από 
τις αρµόδιες αρχές ή την υποβολή δήλωσης 
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σε αυτές· σε αυτές  σ' ό,τι αφορά οποιοδήποτε θέµα 
που καλύπτεται από αντίστοιχη άδεια που 
εξέδωσαν οι αρµόδιες αρχές ενός άλλου 
κράτους µέλους · 

Αιτιολόγηση 

Υπό τον όρο ότι οι επιβαλλόµενοι κανόνες συµµορφούνται προς τις απαιτήσεις της Συνθήκης 
και σε περιπτώσεις όπου η άδεια από τις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους µέλους είναι ατελής 
όπως συµβαίνει στην υπό εξέταση περίπτωση, είναι λογικό να επιτρέπεται σε ένα κράτος µέλος 
να χορηγεί ή να αρνείται άδειες για οικονοµικές δραστηριότητες που ασκούνται στην επικράτειά 
του. 
 

Τροπολογία 41 
Άρθρο 20, στοιχείο (β) 

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

(β) όρια στη δυνατότητα φορολογικών 
ελαφρύνσεων ή χορήγησης οικονοµικών 
ενισχύσεων, λόγω του γεγονότος ότι ο 
πάροχος είναι εγκατεστηµένος σε άλλο 
κράτος µέλος· 

Αιτιολόγηση 

Είναι λογικό να χρησιµοποιούν τα κράτη µέλη τη δυνατότητα έκπτωσης του φόρου και την 
οικονοµική ενίσχυση  για να ενθαρρύνουν ή αποθαρρύνουν ορισµένες οικονοµικές 
δραστηριότητες για παράδειγµα σε τοµείς ιδιαίτερης φυσικής οµορφιάς ή ειδικού επιστηµονικού 
ενδιαφέροντος, σε µειονεκτούντες τοµείς κλπ. Όταν αυτά συµφωνούν µε τη Συνθήκη, πρέπει να 
αναγνωρίζονται ως αξιόλογα µέσα πολιτικής. 
 

Τροπολογία 42 
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 το δικό 
τους σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης να 
επιστρέφει τις πραγµατικές δαπάνες 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης που έχει 
παρασχεθεί σε άλλο κράτος µέλος στο 
ανώτατο όριο που µπορεί να καταβληθεί 
για παρόµοια ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη που παρέχεται στο έδαφός τους. 
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Αιτιολόγηση 

Με τη σηµερινή διατύπωση ένας ασθενής µπορεί να βγει ωφεληµένος αν µεταβεί από µια χώρα 
υψηλού κόστους σε µια χώρα χαµηλού κόστους. Προφανώς αυτό δεν είναι στις προθέσεις της 
Επιτροπής. Θα µπορούσε επίσης να δηµιουργηθεί ένα δυσβάσταχτο βάρος για τα συστήµατα 
κοινωνικής ασφάλισης των φτωχότερων κρατών µελών. 
 

Τροπολογία 43 
Άρθρο 24, παράγραφος 1, εδάφιο 2 

Ωστόσο, το κράτος µέλος απόσπασης δεν 
µπορεί να επιβάλει στον πάροχο ούτε στον 
εργαζόµενο που έχει αυτός αποσπάσει, για 
κάθε ζήτηµα που καλύπτει το άρθρο 17, 
σηµείο 5, τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

∆ιαγράφεται 

α) την υποχρέωση να εξασφαλίσει άδεια 
από τις αρµόδιες αρχές του ή να εγγραφεί 
σε αυτές τις αρχές ή οποιαδήποτε άλλη 
αντίστοιχη υποχρέωση· 

 

β) την υποχρέωση να υποβάλει δήλωση, 
εκτός από τις δηλώσεις που αφορούν 
δραστηριότητα η οποία αναφέρεται στο 
παράρτηµα της οδηγίας 96/71/ΕΚ οι οποίες 
µπορούν να διατηρηθούν έως τις 31 
∆εκεµβρίου 2008· 

 

γ) την υποχρέωση να διαθέτει 
αντιπρόσωπο στο έδαφός του· 

 

δ) την υποχρέωση να τηρεί και να 
φυλάσσει έγγραφα σχετικά µε την 
κοινωνική ασφάλιση στο έδαφός του ή 
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ισχύουν 
στο έδαφός του. 

 

Αιτιολόγηση 

Εφόσον οι επιβαλλόµενοι κανόνες συµµορφούνται προς τις απαιτήσεις της Συνθήκης, είναι 
λογικό να επιτρέπεται σε ένα κράτος µέλος να χορηγεί ή να αρνείται άδειες για οικονοµικές 
δραστηριότητες που ασκούνται στην επικράτειά του. Έννοια της ενιαίας αγοράς είναι να 
προληφθούν οι διακρίσεις ανάµεσα, στην περίπτωση αυτή, τους παρόχους υπηρεσιών που έχουν 
την έδρα σε οποιοδήποτε µέρος της Κοινότητας. Το µέτρο αυτό δεν είναι αναλογικό προς το 
στόχο αυτό. 
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Τροπολογία 44 
Άρθρο 24, παράγραφος 2, εδάφιο 2 

Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, το κράτος µέλος καταγωγής 
επικουρεί το κράτος µέλος απόσπασης, ώστε 
να εξασφαλίζεται η τήρηση των όρων 
απασχόλησης και εργασίας που 
εφαρµόζονται δυνάµει της οδηγίας 
96/71/ΕΚ και γνωστοποιεί µε δική του 
πρωτοβουλία στο κράτος µέλος απόσπασης 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο όταν γνωρίζει ακριβή 
περιστατικά τα οποία µαρτυρούν 
ενδεχόµενες παρατυπίες του παρόχου 
σχετικά µε τους όρους απασχόλησης και 
εργασίας. 

Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, το κράτος µέλος καταγωγής 
επικουρεί το κράτος µέλος απόσπασης, ώστε 
να εξασφαλίζεται η τήρηση των όρων 
απασχόλησης και εργασίας που 
εφαρµόζονται δυνάµει της οδηγίας 
96/71/ΕΚ και γνωστοποιεί µε δική του 
πρωτοβουλία στο κράτος µέλος απόσπασης 
οποιαδήποτε ακριβή περιστατικά τα οποία 
µαρτυρούν ενδεχόµενες παρατυπίες του 
παρόχου σχετικά µε τους όρους 
απασχόλησης και εργασίας. 

Αιτιολόγηση 

Εφόσον οι επιβαλλόµενοι κανόνες συµµορφούνται προς τις απαιτήσεις της Συνθήκης, είναι 
λογικό να επιτρέπεται σε ένα κράτος µέλος να χορηγεί ή να αρνείται άδειες για οικονοµικές 
δραστηριότητες που ασκούνται στην επικράτειά του. Έννοια της ενιαίας αγοράς είναι να 
προληφθούν οι διακρίσεις ανάµεσα, στην περίπτωση αυτή, τους παρόχους υπηρεσιών που έχουν 
την έδρα σε οποιοδήποτε µέρος της Κοινότητας. Το µέτρο αυτό δεν είναι αναλογικό προς το 
στόχο αυτό. 
 

Τροπολογία 45 
Άρθρο 26, παράγραφος 3, εδάφιο 1α (νέο) 

  όταν οι εν λόγω υπηρεσίες πρόκειται να 
παρασχεθούν στο ευρύ κοινό, τα κράτη 
µέλη φροντίζουν ώστε οι πληροφορίες να 
παρέχονται υπό µορφή και γλώσσα που δεν 
απαιτούν ειδικές γνώσεις των προς παροχή 
υπηρεσιών και τις οποίες οποιοσδήποτε 
εγγράµµατος µπορεί να καταλάβει.  

Αιτιολόγηση 

Οι πληροφορίες δεν εξυπηρετούν σε τίποτα αν δεν είναι κατανοητές. Για το λόγο αυτό, οι 
καταναλωτές δικαιούνται να ενηµερώνονται σε απλή γραπτή γλώσσα. 
 

Τροπολογία 46 
Άρθρο 28, παράγραφος 2α (νέα) 



 

PA\545927EL.doc 35/41 PE 349.888v01-00  

 EL 

  
2α. όταν οι εν λόγω υπηρεσίες πρόκειται να 
παρασχεθούν στο ευρύ κοινό, το κράτος 
µέλος στο οποίο τα παρασχεθεί η υπηρεσία 
φροντίζει ώστε οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 να 
παρέχονται υπό µορφή και γλώσσα που δεν 
απαιτούν ειδικές γνώσεις των προς παροχή 
υπηρεσιών και τις οποίες οποιοσδήποτε 
εγγράµµατος µπορεί να καταλάβει.  
 

Αιτιολόγηση 

Οι πληροφορίες δεν εξυπηρετούν σε τίποτα αν δεν είναι κατανοητές. Για το λόγο αυτό, οι 
καταναλωτές δικαιούνται να ενηµερώνονται σε απλή γραπτή γλώσσα. 
 

Τροπολογία 47 
Άρθρο 29, παράγραφος 1 

1. Τα κράτη µέλη καταργούν τις συνολικές 
απαγορεύσεις εµπορικών επικοινωνιών για 
τα νοµοθετικώς κατοχυρωµένα 
επαγγέλµατα. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η ρύθµιση των εµπορικών επικοινωνιών από ορισµένα επαγγέλµατα επί πολλά χρόνια κρίθηκε 
αναγκαία από ορισµένα κράτη µέλη διότι συµβάλλει στην προστασία των καταναλωτών καθώς 
και στην ακεραιότητα και αξιοπρέπεια των ίδιων των επαγγελµάτων. Ο βαθµός στον οποίο 
αυτό ισχύει σε κάθε κράτος µέλος εξαρτάται από µια σειρά παραγόντων συµπεριλαµβανοµένων 
και των πτυχών της εθνικής κουλτούρας και παράδοσης. ∆εν είναι σωστό να επιχειρήσει η 
Επιτροπή να θεσπίσει µια τόσο ευρεία ερµηνεία της ευθύνης της για την προώθηση της 
εσωτερικής αγοράς µε αποτέλεσµα να παρεµβαίνει σε θέµατα που υπάγονται αποκλειστικά στην 
αρµοδιότητα των κρατών µελών. 
 

Τροπολογία 48 
Άρθρο 29, παράγραφος 2 

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι 
εµπορικές επικοινωνίες που χρησιµοποιούν 
τα νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα 
να τηρούν τους επαγγελµατικούς κανόνες 
σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο οι οποίοι 
αποσκοπούν ιδίως στην ανεξαρτησία, στην 

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, στις 
περιπτώσεις που τους επιτρέπεται, οι 
εµπορικές επικοινωνίες που χρησιµοποιούν 
τα νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα 
να τηρούν τους επαγγελµατικούς κανόνες 
σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο οι οποίοι 
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αξιοπρέπεια και στην τιµή του επαγγέλµατος 
καθώς και στο επαγγελµατικό απόρρητο σε 
συνάρτηση µε την ιδιοµορφία του κάθε 
επαγγέλµατος. 

αποσκοπούν ιδίως στην ανεξαρτησία, στην 
αξιοπρέπεια και στην τιµή του επαγγέλµατος 
καθώς και στο επαγγελµατικό απόρρητο σε 
συνάρτηση µε την ιδιοµορφία του κάθε 
επαγγέλµατος. 

Αιτιολόγηση 

Η ρύθµιση των εµπορικών επικοινωνιών από ορισµένα επαγγέλµατα επί πολλά χρόνια κρίθηκε 
αναγκαία από ορισµένα κράτη µέλη διότι συµβάλλει στην προστασία των καταναλωτών καθώς 
και στην ακεραιότητα και αξιοπρέπεια των ίδιων των επαγγελµάτων. Ο βαθµός στον οποίο 
αυτό ισχύει σε κάθε κράτος µέλος εξαρτάται από µια σειρά παραγόντων συµπεριλαµβανοµένων 
και των πτυχών της εθνικής κουλτούρας και παράδοσης. ∆εν είναι σωστό να επιχειρήσει η 
Επιτροπή να θεσπίσει µια τόσο ευρεία ερµηνεία της ευθύνης της για την προώθηση της 
εσωτερικής αγοράς µε αποτέλεσµα να παρεµβαίνει σε θέµατα που υπάγονται αποκλειστικά στην 
αρµοδιότητα των κρατών µελών. 
 

Τροπολογία 49 
Άρθρο 31, παράγραφος 5α (νέα) 

  5α. Οι εθελοντικές δράσεις που 
αναλαµβάνονται βάσει του άρθρου αυτού 
δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να θίγουν 
το δικαίωµα των κρατών µελών να 
ορίζουν, εντός του πεδίου που επιτρέπει η 
Συνθήκη και υπό τον όρο ότι δεν 
δηµιουργούν διακρίσεις και υπακούν στην 
αναλογικότητα, υποχρεωτικές 
προδιαγραφές και κανόνες για την κάλυψη 
των υπηρεσιών. Αυτές οι υποχρεωτικές 
προδιαγραφές και οι κανόνες µπορούν να 
περιλαµβάνουν, χωρίς να περιορίζονται 
µόνο σ' αυτά, υποχρεωτικά κριτήρια 
υψηλής ποιότητας για την κατ' οίκο 
φροντίδα των ατόµων εκείνων που λόγω 
ηλικίας ή αναπηρίας ή επειδή είναι παιδιά, 
δεν είναι σε θέση να ζήσουν ανεξάρτητα. 
Επίσης µπορούν να ορίζουν υποχρεωτικές 
προδιαγραφές και κανόνες για την 
προστασία του δηµόσιου συµφέροντος ή 
για την επίτευξη οποιουδήποτε στόχου 
πολιτικής που συµµορφούται προς τη 
Συνθήκη. 
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Αιτιολόγηση 

Οι προτεινόµενες εθελοντικές διαδικασίες είναι ιδιαίτερα ανεπαρκείς για τις υπηρεσίες 
περίθαλψης και φροντίδας και είναι αδιαµφισβήτητο το δικαίωµα των κρατών µελών να 
ελέγχουν την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών που παρέχονται στο έδαφός τους. Στο πλαίσιο της 
οδηγίας αυτής, αυτό σηµαίνει πως χρειάζεται να προστεθεί µια παράγραφος η οποία να 
επισύρει την προσοχή στο θέµα αυτό. Οι συνέπειες της παροχής περίθαλψης χαµηλής ποιότητας 
µπορούν να είναι επώδυνες έως θανατηφόρες. Επίσης τα άτοµα που χρειάζονται περίθαλψη 
ενδέχεται να µην είναι σε θέση να υπερασπισθούν τα συµφέροντά τους και η έλλειψη 
υποχρεωτικών κριτηρίων ποιότητας θα µπορούσε να υπονοµεύσει σοβαρά την εµπιστοσύνη του 
κόσµου στην παροχή περίθαλψης γενικότερα. 
 

Τροπολογία 50 
Άρθρο 35, παράγραφος 6α (νέα) 

  6α. Οι διατάξεις αυτές συµπληρώνουν 
χωρίς να θίγουν το δικαίωµα ενός κράτους 
µέλους να επιβλέπει και ρυθµίζει, σύµφωνα 
µε τις υποχρεώσεις του βάσει της 
Συνθήκης και του κοινοτικού δικαίου, την 
παροχή υπηρεσιών εντός της επικράτειάς 
του. 

Αιτιολόγηση 

Εφόσον οι εθνικές διατάξεις του κράτους µέλους στο οποίο πρόκειται να παρασχεθεί η 
υπηρεσία συµµορφούνται προς τη Συνθήκη, είναι λογικό να επιβάλλει ένα κράτος µέλος τους 
όρους για τις οικονοµικές δραστηριότητες που ασκούνται εντός της επικράτειάς του. ∆εν 
µπορούµε να αναµένουµε από τις αρχές ενός άλλου κράτους µέλους να προβαίνουν σε 
αποτελεσµατική επίβλεψη των παρόχων υπηρεσιών όταν οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται σε 
άλλο κράτος µέλος. Όµως µια τέτοια συνεργασία θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιµη ως συµπλήρωµα 
µιας σωστής νοµοθεσίας και επίβλεψης. 

 
 

Τροπολογία 51 
Άρθρο 36, παράγραφος 1 

1. Στους τοµείς που καλύπτονται από το 
άρθρο 16, όταν ένας πάροχος µετακινείται 
σε άλλο κράτος µέλος για να παράσχει την 
υπηρεσία του, χωρίς να έχει εκεί την 
εγκατάστασή του, οι αρµόδιες αρχές του εν 
λόγω κράτους µέλους συµµετέχουν στον 
έλεγχο του παρόχου σύµφωνα µε την 

1. Στους τοµείς που καλύπτονται από το 
άρθρο 16, όταν ένας πάροχος µετακινείται 
σε άλλο κράτος µέλος για να παράσχει την 
υπηρεσία του, χωρίς να έχει εκεί την 
εγκατάστασή του, οι αρµόδιες αρχές του εν 
λόγω κράτους µέλους φέρουν την ευθύνη 
της επίβλεψης των παρόχων και µαζί τους 
θα συνεργάζονται πλήρως οι αρχές του 
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παράγραφο 2. κράτους µέλους καταγωγής σύµφωνα µε 
την παράγραφο 2. 

Αιτιολόγηση 

Εφόσον οι εθνικές διατάξεις του κράτους µέλους στο οποίο πρόκειται να παρασχεθεί η 
υπηρεσία συµµορφούνται προς τη Συνθήκη, είναι λογικό να επιβάλλει ένα κράτος µέλος τους 
όρους για τις οικονοµικές δραστηριότητες που ασκούνται εντός της επικράτειάς του. ∆εν 
µπορούµε να αναµένουµε από τις αρχές ενός άλλου κράτους µέλους να προβαίνουν σε 
αποτελεσµατική επίβλεψη των παρόχων υπηρεσιών όταν οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται σε 
άλλο κράτος µέλος. Όµως µια τέτοια συνεργασία θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιµη ως συµπλήρωµα 
µιας σωστής νοµοθεσίας και επίβλεψης. 
 

Τροπολογία 52 
Άρθρο 36, παράγραφος 2, εδάφιο 1 

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

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

Αιτιολόγηση 

Εφόσον οι εθνικές διατάξεις του κράτους µέλους στο οποίο πρόκειται να παρασχεθεί η 
υπηρεσία συµµορφούνται προς τη Συνθήκη, είναι λογικό να επιβάλλει ένα κράτος µέλος τους 
όρους για τις οικονοµικές δραστηριότητες που ασκούνται εντός της επικράτειάς του. ∆εν 
µπορούµε να αναµένουµε από τις αρχές ενός άλλου κράτους µέλους να προβαίνουν σε 
αποτελεσµατική επίβλεψη των παρόχων υπηρεσιών όταν οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται σε 
άλλο κράτος µέλος. Η αρχή της χώρας καταγωγής δεν υπακούει στην αναλογικότητα και είναι 
δυσεπίτευκτη και µπορεί να οδηγήσει στην υπονόµευση των λογικών και αναλογικών νοµικών 
απαιτήσεων που αποσκοπούν στην προστασία της δηµόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και 
άλλων σηµαντικών πτυχών δηµόσιου συµφέροντος.  

Τροπολογία 53 
Άρθρο 36, παράγραφος 2, στοιχείο (α) 

(α) συνιστούν αποκλειστικά εκτιµήσεις των 
πραγµατικών περιστατικών και δεν 
συνεπάγονται τη λήψη κανενός µέτρου 
κατά του παρόχου, µε εξαίρεση τις 

∆ιαγράφεται 
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παρεκκλίσεις για µεµονωµένες περιπτώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 19· 

Αιτιολόγηση 

Εφόσον οι εθνικές διατάξεις του κράτους µέλους στο οποίο πρόκειται να παρασχεθεί η 
υπηρεσία συµµορφούνται προς τη Συνθήκη, είναι λογικό να επιβάλλει ένα κράτος µέλος τους 
όρους για τις οικονοµικές δραστηριότητες που ασκούνται εντός της επικράτειάς του. ∆εν 
µπορούµε να αναµένουµε από τις αρχές ενός άλλου κράτους µέλους να προβαίνουν σε 
αποτελεσµατική επίβλεψη των παρόχων υπηρεσιών όταν οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται σε 
άλλο κράτος µέλος. Η αρχή της χώρας καταγωγής δεν υπακούει στην αναλογικότητα και είναι 
δυσεπίτευκτη και µπορεί να οδηγήσει στην υπονόµευση των λογικών και αναλογικών νοµικών 
απαιτήσεων που αποσκοπούν στην προστασία της δηµόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και 
άλλων σηµαντικών πτυχών δηµόσιου συµφέροντος.  
 

Τροπολογία 54 
Άρθρο 37, παράγραφος 1 

1. Όταν ένα κράτος µέλος σκοπεύει να λάβει 
ένα µέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 19, 
εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται 
στις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος 
άρθρου µε την επιφύλαξη των δικαστικών 
διαδικασιών. 

1. Όταν ένα κράτος µέλος σκοπεύει να λάβει 
ένα µέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 19, 
εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται 
στις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος 
άρθρου µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος 
αυτού του κράτους µέλους να λαµβάνει απ' 
ευθείας µέτρα κατά του πάροχου 
υπηρεσιών ή  δικαστικών διαδικασιών. 

Αιτιολόγηση 

∆εν µπορούµε να αναµένουµε από τις αρχές ενός άλλου κράτους µέλους να προβαίνουν σε 
αποτελεσµατική επίβλεψη των παρόχων υπηρεσιών όταν οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται σε 
άλλο κράτος µέλος. Η αρχή της χώρας καταγωγής δεν υπακούει στην αναλογικότητα και είναι 
δυσεπίτευκτη και µπορεί να οδηγήσει στην υπονόµευση των λογικών και αναλογικών νοµικών 
απαιτήσεων που αποσκοπούν στην προστασία της δηµόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και 
άλλων σηµαντικών πτυχών δηµόσιου συµφέροντος.  
 

Τροπολογία 55 
Άρθρο 39, παράγραφος 4α (νέο) 

  4α. Τέτοιου είδους κώδικες δεοντολογίας 
δεν θίγουν ισχύουσες απαιτήσεις που 
επιβάλλονται στους πάροχους υπηρεσιών 
από τα κράτη µέλη, υπό τον όρο ότι αυτές 
οι απαιτήσεις συµµορφούνται προς τις 
υποχρεώσεις των κρατών µελών σύµφωνα 
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µε τη Συνθήκη και την ισχύουσα κοινοτική 
νοµοθεσία. 

Αιτιολόγηση 

Οι επαγγελµατικοί κώδικες δεοντολογίας αποτελούν χρήσιµες προσθήκες στη νοµική ρύθµιση 
και επίβλεψη, αλλά δεν µπορούν ποτέ να τις αντικαταστήσουν. 
 

Τροπολογία 56 
Άρθρο 40, παράγραφος 1, στοιχείο (β) 

(β) για τις δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών στα οποία 
ο παίκτης στοιχηµατίζει νοµισµατική αξία, 
περιλαµβανοµένων των λαχειοφόρων 
αγορών και των συναλλαγών στοιχηµάτων, 
µε βάση την έκθεση της Επιτροπής και 
µετά από ευρεία διαβούλευση µε τα 
ενδιαφερόµενα µέρη· 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Εξ ορισµού τα τυχερά παιχνίδια αφορούν τη δηµόσια υγεία, τη δηµόσια τάξη και την ηθική. Για 
το λόγο αυτό, µε εξαίρεση τις ευθύνες που προβλέπει  το άρθρο 152 της Συνθήκης, είναι 
εντελώς εκτός της αρµοδιότητας κοινοτικών θεσµικών οργάνων και θα πρέπει να συνεχίσουν τα 
κράτη µέλη να τα ρυθµίζουν όπως κρίνουν αυτά. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να αναφερθούν ως 
παράδειγµα σ' αυτή την αιτιολογική έκθεση. 
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