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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ενοποίησε 
και τυποποίησε τα συστήματα αναγνώρισης των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, 
τα οποία ήταν έως τότε κατακερματισμένα.

Η έναρξη ισχύος αυτής της νομοθετικής πράξης απέφερε διπλό όφελος: τόσο για τους 
εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις. Αφενός, η οδηγία όντως προώθησε και ευνόησε 
την κινητικότητα των ειδικευμένων εργαζομένων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, 
συμβάλλοντας στην προαγωγή των διεθνών υπηρεσιών. Η άρση ορισμένων φραγμών που 
παρεμπόδιζαν την κινητικότητα συνέβαλε στην οικοδόμηση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.
Αφετέρου, διευκόλυνε την ενσωμάτωση επαγγελματικών προφίλ σε ειδικούς τομείς όπου 
ενίοτε επικρατούσε μόνιμο χάσμα μεταξύ ζήτησης και προσφοράς, μειώνοντας με αυτόν τον 
τρόπο σε ορισμένες περιπτώσεις την έλλειψη δεξιοτήτων.

Το νέο πλαίσιο συνέβαλε στην οικονομική ανάπτυξη, τόνωσε την ανταγωνιστικότητα και 
δημιούργησε νέες θέσεις απασχόλησης.

Ωστόσο, ο αριθμός των επαγγελματιών που αποφασίζουν να ασκήσουν το επάγγελμα τους σε 
διαφορετικό κράτος μέλος από το κράτος μέλος καταγωγής τους εξακολουθεί σήμερα να 
είναι περιορισμένος, ενώ η σημερινή οικονομική κατάσταση επηρεάζει αρνητικά τις 
μελλοντικές προοπτικές.

Η κινητικότητα συμβάλλει σε σημαντική αύξηση της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των 
κρατών μελών, η οποία μπορεί να βελτιωθεί μόνο μέσω κοινής προσέγγισης που αποσκοπεί 
στην εξασφάλιση υψηλής ποιότητας συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η αγορά επαγγελμάτων αναπροσαρμόζεται διαρκώς και πολλά παραδοσιακά επαγγέλματα 
παραχωρούν τη θέση τους σε νέα, τα οποία απαιτούν ολοένα και πιο ειδικές ικανότητες και 
γνώσεις.

Το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων απαιτεί 
επομένως αναπροσαρμογή, ούτως ώστε να εγγυάται μεγαλύτερη ευελιξία, ουσιαστική 
αναγνώριση των πραγματικών ικανοτήτων που αποκτώνται από τους ελεύθερους 
επαγγελματίες και μείωση των διοικητικών εξόδων.

Η πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας 2005/36/ΕΚ αποσκοπεί στην απλοποίηση των 
ρυθμίσεων που αφορούν την κινητικότητα των επαγγελματιών στο εσωτερικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγοντας ως καινοτόμο στοιχείο μια ευρωπαϊκή επαγγελματική 
ταυτότητα που θα επιτρέψει όχι μόνο την απλούστερη και ταχύτερη αναγνώριση των 
προσόντων, αλλά και τη μείωση του διοικητικού κόστους.

Στο νέο κείμενο προτείνεται αναπροσαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης για 
τους γιατρούς, τους οδοντίατρους, τους φαρμακοποιούς, τους νοσοκόμους, τις μαίες, τους 
κτηνίατρους και τους αρχιτέκτονες για να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των εν λόγω 
επαγγελμάτων και των σχετικών συστημάτων κατάρτισης.
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Τα κράτη μέλη θα πρέπει, εξάλλου να παράσχουν έναν κατάλογο των νομικά 
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, αιτιολογώντας την αναγκαιότητα της νομικής αυτής 
κατοχύρωσης. Τελικός στόχος είναι η αποφυγή της δημιουργίας τεχνητών φραγμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.

Η εστίαση στις επιδόσεις και στον ανταγωνισμό στον τομέα των ελεύθερων επαγγελμάτων 
και η ταυτόχρονη μείωση των φραγμών που παρεμποδίζουν την είσοδο και των τομέων 
δραστηριότητας που προορίζονται αποκλειστικά για όσους είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώα ή 
καταλόγους, μπορεί να είναι ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να ευνοηθεί η 
κινητικότητα των νέων κυρίως γενεών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος 
αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων είναι ζωτικής σημασίας για 
να προαχθούν η οικονομική ανάπτυξη και 
η καινοτομία, να αυξηθεί η ευελιξία της 
αγοράς εργασίας και να αντιμετωπιστούν 
τα δημογραφικά ελλείμματα και η
διαρθρωτική ανεργία στην ΕΕ.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πέντε χρόνια μετά  την καθιέρωση της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, 
η Επιτροπή αξιολογεί τον αντίκτυπο του 
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υποχρεωτικού χαρακτήρα αυτής της 
επαγγελματικής ταυτότητας και αναφέρει 
κατά πόσο ενδείκνυται η ανάληψη 
περαιτέρω δράσης σε μεταγενέστερο 
στάδιο.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 β) Η ταυτότητα πρέπει να 
ανταποκρίνεται σε ειδικούς όρους 
ασφαλείας και προστασίας δεδομένων, 
ενώ πρέπει να καθοριστούν τα 
απαραίτητα μέτρα διασφάλισης κατά των 
καταχρήσεων και της απάτης με 
δεδομένα·

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η οδηγία 2005/36/ΕΚ εφαρμόζεται 
μόνο σε επαγγελματίες που επιθυμούν να 
ασκήσουν το ίδιο επάγγελμα σε άλλο 
κράτος μέλος. Υπάρχουν περιπτώσεις στις 
οποίες οι σχετικές δραστηριότητες 
εμπίπτουν σε ένα επάγγελμα με 
μεγαλύτερο πεδίο δραστηριοτήτων στο 
κράτος μέλος υποδοχής. Εάν οι διαφορές 
μεταξύ των τομέων δραστηριοτήτων είναι 
τόσο μεγάλες ώστε στην πραγματικότητα ο 
επαγγελματίας να πρέπει να ακολουθήσει 
ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για να αντισταθμίσει τις 
ελλείψεις του και εάν το ζητήσει ο ίδιος ο 
επαγγελματίας, υπό αυτές τις 
συγκεκριμένες περιστάσεις ένα κράτος 
μέλος υποδοχής πρέπει να χορηγήσει 
μερική πρόσβαση. Ωστόσο, σε περίπτωση 

(4) Η οδηγία 2005/36/ΕΚ εφαρμόζεται 
μόνο σε επαγγελματίες που επιθυμούν να 
ασκήσουν το ίδιο επάγγελμα σε άλλο 
κράτος μέλος. Υπάρχουν περιπτώσεις στις 
οποίες οι σχετικές δραστηριότητες 
εμπίπτουν σε ένα επάγγελμα με 
μεγαλύτερο πεδίο δραστηριοτήτων στο 
κράτος μέλος υποδοχής. Εάν οι διαφορές 
μεταξύ των τομέων δραστηριοτήτων είναι 
τόσο μεγάλες ώστε στην πραγματικότητα ο 
επαγγελματίας να πρέπει να ακολουθήσει 
ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για να αντισταθμίσει τις 
ελλείψεις του και εάν το ζητήσει ο ίδιος ο 
επαγγελματίας, υπό αυτές τις 
συγκεκριμένες περιστάσεις ένα κράτος 
μέλος υποδοχής πρέπει να χορηγήσει 
μερική πρόσβαση. Ωστόσο, σε περίπτωση 
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που υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι γενικού 
συμφέροντος, όπως στην περίπτωση ενός 
ιατρού ή άλλων επαγγελματιών του 
κλάδου της υγείας, ένα κράτος μέλος 
πρέπει να μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση 
μερικής πρόσβασης.

που υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι που 
σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον,
όπως η ασφάλεια των ασθενών ή η 
προστασία των καταναλωτών, ένα κράτος 
μέλος πρέπει να μπορεί να αρνηθεί τη 
χορήγηση μερικής πρόσβασης. Στην εν 
λόγω περίπτωση τα κράτη μέλη μπορούν 
να αρνούνται να εφαρμόζουν την αρχή 
της μερικής πρόσβασης σε ορισμένα 
επαγγέλματα, όπως τα επαγγέλματα που 
παρέχουν υπηρεσίες υγείας ή σχετίζονται 
με άλλο τρόπο με τη δημόσια υγεία.

Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η οδηγία 2005/36/ΕΚ πρέπει επίσης 
να καλύπτει τους συμβολαιογράφους. Ως 
προς τα αιτήματα αναγνώρισης για 
εγκατάσταση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν να επιβάλλουν την αναγκαία 
δοκιμή επάρκειας ή την πρακτική 
άσκηση προσαρμογής για την αποφυγή 
τυχόν διακριτικής μεταχείρισης κατά τις 
εθνικές διαδικασίες επιλογής και 
διορισμού. Στην περίπτωση της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, οι 
συμβολαιογράφοι δεν πρέπει να μπορούν 
να καταρτίζουν δημόσια έγγραφα και να 
διεκπεραιώνουν άλλες δραστηριότητες 
επικύρωσης οι οποίες απαιτούν τη 
σφραγίδα του κράτους μέλους υποδοχής.

διαγράφεται

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμβολαιογράφοι που ορίζονται από τα 
κράτη μέλη σε τομείς που υπάγονται σε 
εθνική δικαιοδοσία, και οι οποίοι είναι 
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υποχρεωμένοι βάσει νόμου να ενεργούν 
κατά τρόπο ανεξάρτητο και αμερόληπτο 
και να διασφαλίζουν την νομιμότητα 
νομοθετικών πράξεων και την ασφάλεια 
δικαίου στο πλαίσιο της προληπτικής 
δικαιοσύνης, θα πρέπει αναγκαστικά να 
αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας. Λαμβανομένων 
υπόψη των ειδικών καθηκόντων που 
εκτελούνται από τους συμβολαιογράφους 
στο δικαστικό σύστημα, δεν είναι 
δυνατόν να εφαρμόζονται στο επάγγελμά 
τους τόσο η θεμελιώδης αρχή της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών 
όσο και η αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων που έχουν 
αποκτηθεί στο εξωτερικό.

Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι αιτήσεις αναγνώρισης που 
υποβάλλονται από επαγγελματίες 
καταγόμενους από κράτη μέλη χωρίς 
νομοθετική κατοχύρωση πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως 
και οι αιτήσεις επαγγελματιών που 
κατάγονται από κράτη μέλη όπου το 
επάγγελμά τους είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένο. Τα προσόντα τους πρέπει 
να συγκρίνονται με τα προσόντα που 
απαιτούνται στο κράτος μέλος υποδοχής 
βάσει των επιπέδων προσόντων της 
οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Σε περίπτωση 
ουσιωδών διαφορών η αρμόδια αρχή 
πρέπει να μπορεί να επιβάλλει 
αντισταθμιστικά μέτρα.

(9) Οι αιτήσεις αναγνώρισης που 
υποβάλλονται από επαγγελματίες 
καταγόμενους από κράτη μέλη χωρίς 
νομοθετική κατοχύρωση πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως 
και οι αιτήσεις επαγγελματιών που 
κατάγονται από κράτη μέλη όπου το 
επάγγελμά τους είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένο. Τα προσόντα τους πρέπει 
να συγκρίνονται με τα προσόντα που 
απαιτούνται στο κράτος μέλος υποδοχής 
βάσει των επιπέδων προσόντων και των 
αντικειμενικών κριτηρίων της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ. Σε περίπτωση ουσιωδών 
διαφορών η αρμόδια αρχή πρέπει να 
μπορεί να επιβάλλει αντισταθμιστικά 
μέτρα. Οι μηχανισμοί εξακρίβωσης των 
θεωρητικών και πρακτικών δεξιοτήτων, 
που απαιτούνται ενδεχομένως για την 
πρόσβαση στο επάγγελμα ως 
αντισταθμιστικά μέτρα, πρέπει να 
διασφαλίζουν και να τηρούν τις αρχές της 
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διαφάνειας και της αμεροληψίας.

Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ελλείψει εναρμόνισης των ελάχιστων 
προϋποθέσεων εκπαίδευσης για την 
πρόσβαση στα επαγγέλματα που διέπονται 
από το γενικό σύστημα, θα πρέπει να
εξακολουθήσει να υπάρχει για τα κράτη 
μέλη υποδοχής η δυνατότητα επιβολής
αντισταθμιστικού μέτρου. Το εν λόγω 
μέτρο πρέπει να είναι αναλογικό και 
συγκεκριμένα να λαμβάνει υπόψη τις 
γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες 
που έχει αποκτήσει ο αιτών κατά τη 
διάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας 
ή μέσω δια βίου μάθησης. Η απόφαση για 
την επιβολή αντισταθμιστικού μέτρου 
πρέπει να δικαιολογείται λεπτομερώς 
προκειμένου να δίνει στον αιτούντα τη 
δυνατότητα να κατανοήσει καλύτερα την 
κατάστασή του και να ζητήσει νομική 
ανάλυση ενώπιον των εθνικών 
δικαστηρίων δυνάμει της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ.

(10) Ελλείψει εναρμόνισης των ελάχιστων 
προϋποθέσεων εκπαίδευσης για την 
πρόσβαση στα επαγγέλματα που διέπονται 
από το γενικό σύστημα, τα κράτη μέλη 
υποδοχής θα πρέπει να εγγυώνται τη
δυνατότητα θέσπισης αντισταθμιστικού 
μέτρου. Το εν λόγω μέτρο πρέπει να είναι 
αναλογικό και συγκεκριμένα να λαμβάνει 
υπόψη τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες που έχει αποκτήσει ο αιτών 
κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του 
εμπειρίας ή μέσω δια βίου μάθησης. Η 
απόφαση για την επιβολή 
αντισταθμιστικού μέτρου πρέπει να
αιτιολογείται λεπτομερώς προκειμένου να 
δίνει στον αιτούντα τη δυνατότητα να 
κατανοήσει καλύτερα την κατάστασή του 
και να ζητήσει νομική ανάλυση ενώπιον 
των εθνικών δικαστηρίων δυνάμει της 
οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η οδηγία 2005/36/ΕΚ πρέπει να 
προωθεί ένα πιο αυτόματο χαρακτήρα 
αναγνώρισης των προσόντων για τα 
επαγγέλματα που επί του παρόντος δεν 
επωφελούνται από αυτήν. Τούτο πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την αρμοδιότητα των 
κρατών μελών να καθορίζουν τα προσόντα 
που απαιτούνται για την άσκηση 
επαγγελμάτων στην επικράτειά τους καθώς 

(18) Η οδηγία 2005/36/ΕΚ πρέπει να 
προωθεί ένα πιο αυτόματο χαρακτήρα 
αναγνώρισης των προσόντων για τα 
επαγγέλματα που επί του παρόντος δεν 
επωφελούνται από αυτήν. Τούτο πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την αρμοδιότητα των 
κρατών μελών να καθορίζουν τα προσόντα 
που απαιτούνται για την άσκηση 
επαγγελμάτων στην επικράτειά τους καθώς 
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και το περιεχόμενο και την οργάνωση των 
συστημάτων τους γενικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι 
επαγγελματικές ενώσεις και οργανώσεις 
που είναι αντιπροσωπευτικές σε εθνικό 
επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης πρέπει να 
μπορούν να προτείνουν κοινές αρχές 
εκπαίδευσης. Αυτές πρέπει να έχουν τη 
μορφή μιας κοινής δοκιμασίας ως 
προϋπόθεση για την απόκτηση ενός 
επαγγελματικού προσόντος ή 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
βασίζονται σε ένα κοινό σύνολο γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Οι τίτλοι που 
αποκτώνται στο πλαίσιο αυτών των κοινών 
πλαισίων εκπαίδευσης πρέπει να 
αναγνωρίζονται αυτόματα από τα κράτη 
μέλη.

και το περιεχόμενο και την οργάνωση των 
συστημάτων τους γενικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι 
επαγγελματικές ενώσεις και οργανώσεις 
που είναι αντιπροσωπευτικές σε εθνικό 
επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης πρέπει να 
μπορούν να προτείνουν κοινές αρχές 
εκπαίδευσης. Αυτές πρέπει να έχουν τη 
μορφή μιας κοινής δοκιμασίας ως 
προϋπόθεση για την απόκτηση ενός 
επαγγελματικού προσόντος ή 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
βασίζονται σε ένα κοινό σύνολο γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Οι τίτλοι που 
αποκτώνται στο πλαίσιο αυτών των κοινών 
πλαισίων εκπαίδευσης πρέπει να 
αναγνωρίζονται αυτόματα από τα κράτη 
μέλη.

Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνονται 
να καταρτίζουν σύστημα που θα 
διασφαλίζει ότι όλοι οι επαγγελματίες 
ανανεώνουν τακτικά τις δεξιότητές τους 
και τις νέες ικανότητες που αποκτούν 
μέσω της διαρκούς επαγγελματικής 
εξέλιξης.

Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η οδηγία 2005/36/ΕΚ προβλέπει ήδη 
σαφείς υποχρεώσεις των επαγγελματιών να 
διαθέτουν τις αναγκαίες γλωσσικές 
δεξιότητες. Η αναθεώρηση της εν λόγω 
υποχρέωσης αποκάλυψε την ανάγκη 
αποσαφήνισης του ρόλου των αρμόδιων 
αρχών και των εργαζομένων, ιδιαίτερα 
προς το συμφέρον της ασφάλειας των 
ασθενών. Εντούτοις, οι γλωσσικοί έλεγχοι
πρέπει να είναι εύλογοι και αναγκαίοι για 
τις σχετικές θέσεις απασχόλησης και δεν 
πρέπει να αποτελούν αιτία αποκλεισμού 
επαγγελματιών από την αγορά εργασίας 

(19) Η οδηγία 2005/36/ΕΚ προβλέπει ήδη 
σαφείς υποχρεώσεις των επαγγελματιών να 
διαθέτουν τις αναγκαίες γλωσσικές 
δεξιότητες για την άσκηση του 
επαγγέλματός τους στο κράτος μέλος 
υποδοχής. Η αναθεώρηση της εν λόγω 
υποχρέωσης αποκάλυψε την ανάγκη 
αποσαφήνισης του ρόλου των αρμόδιων 
αρχών και των εργοδοτών, ιδιαίτερα προς 
το συμφέρον της ασφάλειας των ασθενών
και των καταναλωτών. Εντούτοις, οι 
γλωσσικοί έλεγχοι για τις σχετικές θέσεις 
απασχόλησης δεν πρέπει να αποτελούν 
αιτία αποκλεισμού επαγγελματιών από την 
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στο κράτος μέλος υποδοχής. αγορά εργασίας στο κράτος μέλος 
υποδοχής και, επομένως, θα πρέπει να 
είναι εύλογοι και αναγκαίοι. Η έννοια του 
«εύλογου και αναγκαίου» πρέπει να 
προσδιοριστεί σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές, τους εθνικούς 
κοινωνικούς εταίρους και τις εθνικές 
επαγγελματικές οργανώσεις εντός του 
δεδομένου κλάδου.

Αιτιολόγηση

Οι απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες δεν πρέπει να απαιτούνται μόνο σε σχέση με τους 
ασθενείς. Επιπλέον, δεδομένου ότι ένα σημαντικό δικαίωμα των εργοδοτών είναι να 
αποφασίζουν για τα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται οι εργαζόμενοι σε μια 
συγκεκριμένη απασχόληση, οι εργοδότες, ως κοινωνικοί εταίροι, πρέπει να συνεργαστούν, από 
κοινού με τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη για να προσδιορίσουν ποιες ικανότητες 
θεωρούνται εύλογες και αναγκαίες.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι απόφοιτοι που επιθυμούν να 
ολοκληρώσουν αμειβόμενη πρακτική 
άσκηση σε άλλο κράτος μέλος, εάν η εν 
λόγω πρακτική άσκηση είναι δυνατή, 
πρέπει να καλύπτεται από την οδηγία 
2005/36/ΕΚ ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η 
κινητικότητά τους. Επιπλέον, είναι 
αναγκαίο να προβλέπεται η αναγνώριση 
της πρακτικής τους άσκησης από το 
κράτος μέλος υποδοχής.

(20) Οι απόφοιτοι που επιθυμούν να 
ολοκληρώσουν πρακτική άσκηση σε άλλο 
κράτος μέλος, εάν η εν λόγω πρακτική 
άσκηση είναι δυνατή, πρέπει να 
καλύπτεται από την οδηγία 2005/36/ΕΚ 
ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η κινητικότητά 
τους. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να
διασφαλίζεται η αναγνώριση της 
πρακτικής τους άσκησης από το κράτος 
μέλος υποδοχής.

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα επαγγέλματα συνηθίζονται οι μη αμειβόμενες πρακτικές ασκήσεις. Εν τούτοις, τα 
άτομα που ολοκληρώνουν παρόμοιες πρακτικές ασκήσεις δεν πρέπει να τίθενται σε μειονεκτική 
θέση επειδή αυτές οι περίοδοι άσκησης δεν αναγνωρίζονται επισήμως. 

Τροπολογία 12
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Παρότι με την οδηγία καθορίζονται 
ήδη λεπτομερείς υποχρεώσεις των κρατών 
μελών για ανταλλαγή πληροφοριών, οι εν 
λόγω υποχρεώσεις πρέπει να ενισχυθούν.
Τα κράτη μέλη δεν πρέπει απλά να 
ανταποκρίνονται σε αιτήσεις 
πληροφοριών, αλλά και να προειδοποιούν 
προληπτικά τα άλλα κράτη μέλη. Το εν 
λόγω σύστημα προειδοποίησης πρέπει να 
είναι ανάλογο με αυτό που προβλέπεται 
στην οδηγία 2006/123/EΚ. Εντούτοις, 
είναι αναγκαία η δημιουργία ενός ειδικού 
μηχανισμού προειδοποίησης για 
επαγγελματίες του κλάδου της υγείας που
επωφελούνται από την αυτόματη 
αναγνώριση δυνάμει της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ. Ο μηχανισμός αυτός πρέπει 
να εφαρμόζεται και στους κτηνιάτρους, 
εκτός εάν τα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει 
σε εφαρμογή το μηχανισμό 
προειδοποίησης που προβλέπεται στην 
οδηγία 2006/123/ΕΚ. Όλα τα κράτη μέλη 
πρέπει να ειδοποιούνται σε περίπτωση που 
κάποιος επαγγελματίας δεν δικαιούται 
πλέον να μετακομίσει σε άλλο κράτος 
μέλος λόγω πειθαρχικής ποινής ή 
ποινικής καταδίκης. Η εν λόγω 
προειδοποίηση πρέπει να ενεργοποιείται 
μέσω του ΙΜΙ ανεξάρτητα από το εάν ο 
επαγγελματίας έχει ασκήσει οποιοδήποτε 
από τα δικαιώματά του δυνάμει της 
οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή εάν έχει υποβάλει 
αίτηση για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων του μέσω της 
έκδοσης ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας ή μέσω άλλης μεθόδου που 
προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία. Η 
διαδικασία προειδοποίησης πρέπει να 
συμμορφώνεται με την ενωσιακή 
νομοθεσία σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων.

(22) Παρότι με την οδηγία καθορίζονται 
ήδη λεπτομερείς υποχρεώσεις των κρατών 
μελών για ανταλλαγή πληροφοριών, οι εν 
λόγω υποχρεώσεις πρέπει να ενισχυθούν.
Τα κράτη μέλη δεν πρέπει απλά να 
ανταποκρίνονται σε αιτήσεις 
πληροφοριών, αλλά και να προειδοποιούν 
προληπτικά τα άλλα κράτη μέλη. Το εν 
λόγω σύστημα προειδοποίησης πρέπει να 
είναι ανάλογο με αυτό που προβλέπεται 
στην οδηγία 2006/123/EΚ. Εντούτοις, 
είναι αναγκαία η δημιουργία ενός ειδικού 
μηχανισμού προειδοποίησης για 
επαγγελματίες του κλάδου της υγείας που
υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ. Ο μηχανισμός αυτός πρέπει 
να εφαρμόζεται και στους κτηνιάτρους, 
εκτός εάν τα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει 
σε εφαρμογή το μηχανισμό 
προειδοποίησης που προβλέπεται στην 
οδηγία 2006/123/ΕΚ. Όλα τα κράτη μέλη 
πρέπει να ειδοποιούνται σε περίπτωση που 
κάποιος επαγγελματίας έχει στερηθεί 
προσωρινά ή μόνιμα του δικαιώματος 
άσκησης του επαγγέλματος ή όταν 
οιοιδήποτε περιορισμοί στην άσκηση του 
επαγγέλματος ή όροι ως προς το 
δικαίωμα άσκησης έχουν επιβληθεί στο
κράτος μέλος καταγωγής ή υποδοχής του.
Η εν λόγω προειδοποίηση πρέπει να 
ενεργοποιείται μέσω του ΙΜΙ ανεξάρτητα 
από το εάν ο επαγγελματίας έχει ασκήσει 
οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του 
δυνάμει της οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή εάν έχει 
υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων του μέσω της 
έκδοσης ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας ή μέσω άλλης μεθόδου που 
προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία. Η 
διαδικασία προειδοποίησης πρέπει να 
συμμορφώνεται με την ενωσιακή 
νομοθεσία σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
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άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνονται να 
δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με 
τις εθνικές τους ρυθμίσεις που αφορούν 
τη βασική εκπαίδευση και κατάρτιση 
καθώς και τη διασφάλιση της ποιότητας 
για τους σκοπούς της βελτίωσης της 
αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
των κρατών μελών, και να διασφαλίσουν 
ότι όλοι οι σχετικοί κύκλοι σπουδών 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Με στόχο τη συμπλήρωση ή 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
ανανέωση του παραρτήματος Ι, τη θέσπιση 
των κριτηρίων για τον υπολογισμό των 
τελών που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα, τον ορισμό των 
λεπτομερειών τεκμηρίωσης που είναι 
αναγκαίες για την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα, τις 
τροποποιήσεις του καταλόγου των 
δραστηριοτήτων του παραρτήματος IV, τις 
τροποποιήσεις των σημείων 5.1.1 έως 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 
και 5.7.1 του παραρτήματος V, τη 
διευκρίνιση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων των ιατρών, των νοσοκόμων 
που είναι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη, 
των οδοντιάτρων, των κτηνιάτρων, των 
μαιών, των φαρμακοποιών και των 
αρχιτεκτόνων, την προσαρμογή των 
ελάχιστων περιόδων εκπαίδευσης για τις 

(24) Με στόχο τη συμπλήρωση ή 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
ανανέωση του παραρτήματος Ι, τη θέσπιση 
των κριτηρίων για τον υπολογισμό των 
τελών που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα, τον ορισμό των 
λεπτομερειών τεκμηρίωσης που είναι 
αναγκαίες για την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα, τις 
τροποποιήσεις του καταλόγου των 
δραστηριοτήτων του παραρτήματος IV, τις 
τροποποιήσεις των σημείων 5.1.1 έως 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 
και 5.7.1 του παραρτήματος V, τη 
διευκρίνιση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων των ιατρών, των νοσοκόμων 
που είναι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη, 
των οδοντιάτρων, των κτηνιάτρων, των 
μαιών, των φαρμακοποιών και των 
αρχιτεκτόνων, την προσαρμογή των 
ελάχιστων περιόδων εκπαίδευσης για τις 
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ιατρικές ειδικότητες και τις οδοντιατρικές 
ειδικότητες, τη συμπερίληψη νέων 
ιατρικών ειδικοτήτων στο σημείο 5.1.3 του 
παραρτήματος V, τις τροποποιήσεις στον 
κατάλογο που ορίζεται στα σημεία 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 και 5.6.1 του 
παραρτήματος V, τη συμπερίληψη νέων 
οδοντιατρικών ειδικοτήτων στο σημείο 
5.3.3 του παραρτήματος V, τη διευκρίνιση 
των προϋποθέσεων εφαρμογής των κοινών 
πλαισίων εκπαίδευσης και τη διευκρίνιση 
των προϋποθέσεων εφαρμογής κοινών 
δοκιμασιών εκπαίδευσης. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, να 
πραγματοποιεί τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις και σε επίπεδο
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, πρέπει να 
διασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

ιατρικές ειδικότητες και τις οδοντιατρικές 
ειδικότητες, τη συμπερίληψη νέων 
ιατρικών ειδικοτήτων στο σημείο 5.1.3 του 
παραρτήματος V, τις τροποποιήσεις στον 
κατάλογο που ορίζεται στα σημεία 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 και 5.6.1 του 
παραρτήματος V, τη συμπερίληψη νέων 
οδοντιατρικών ειδικοτήτων στο σημείο 
5.3.3 του παραρτήματος V, τη διευκρίνιση 
των προϋποθέσεων εφαρμογής των κοινών 
πλαισίων εκπαίδευσης και τη διευκρίνιση 
των προϋποθέσεων εφαρμογής κοινών 
δοκιμασιών εκπαίδευσης. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, να 
πραγματοποιεί την κατάλληλη 
εκπροσώπηση και διαβούλευση, μεταξύ 
άλλων, με εμπειρογνώμονες τόσο σε
ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη 
σύνταξη πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, 
πρέπει να διασφαλίζει ταυτόχρονη, 
έγκαιρη, διαφανή και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα 
απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας 
και των καταναλωτών.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει επίσης τους 
κανόνες που αφορούν τη μερική πρόσβαση 
σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα 
και την πρόσβαση σε αμειβόμενες
πρακτικές ασκήσεις που 
πραγματοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος 
καθώς και την αναγνώριση αυτών.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει επίσης τους 
κανόνες που αφορούν τη μερική πρόσβαση 
σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα 
και την πρόσβαση σε πρακτικές ασκήσεις 
που πραγματοποιούνται σε άλλο κράτος 
μέλος καθώς και την αναγνώριση αυτών.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε 
υπήκοο κράτους μέλους ο οποίος επιθυμεί 
να ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα ή αμειβόμενη πρακτική άσκηση 
σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου 
απέκτησε τα επαγγελματικά προσόντα του 
είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως 
μισθωτός, συμπεριλαμβανομένων των 
ασκούντων ελευθέρια επαγγέλματα.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε 
υπήκοο κράτους μέλους ο οποίος επιθυμεί 
να ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα ή πρακτική άσκηση σε κράτος 
μέλος άλλο από εκείνο όπου απέκτησε τα 
επαγγελματικά προσόντα του είτε ως 
αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, 
συμπεριλαμβανομένων των ασκούντων 
ελευθέρια επαγγέλματα.»

__________________
Σύμφωνα με τον ορισμό των ελευθερίων 
επαγγελμάτων όπως διατυπώνεται στην 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
της 11ης Οκτωβρίου 2001, στην υπόθεση 
Adam, C-267/99, πηγή: Συλλογή 
νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
2001, σελ. I-07467.

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα επαγγέλματα συνηθίζονται οι μη αμειβόμενες πρακτικές ασκήσεις. Εν τούτοις, τα 
άτομα που ολοκληρώνουν παρόμοιες πρακτικές ασκήσεις δεν πρέπει να τίθενται σε μειονεκτική 
θέση επειδή αυτές οι περίοδοι άσκησης δεν αναγνωρίζονται επισήμως. 

Τροπολογία 17
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στους συμβολαιογράφους που διορίζονται 
από τα κράτη μέλη με επίσημη 
διοικητική πράξη.

Αιτιολόγηση

Συμβολαιογράφοι διορίζονται από τις εθνικές δημόσιες αρχές της χώρας τους για σκοπούς 
διασφάλισης της νομιμότητας και της νομικής ασφάλειας των πράξεων που συνάπτονται μεταξύ 
ιδιωτών, και αποτελούν παράγοντες του προληπτικού συστήματος δικαιοσύνης της 
συγκεκριμένης χώρας. Βάσει νόμου είναι υποχρεωμένοι να ενεργούν κατά τρόπο ανεξάρτητο 
και αμερόληπτο. Δεδομένης της ειδικής φύσης του επικουρικού ρόλου που οι συμβολαιογράφοι 
διαδραματίζουν στο δικαστικό σύστημα, δεν πρέπει να εφαρμόζονται στο επάγγελμά τους η 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών και η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. 

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α – σημείο i
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) "επαγγελματική εμπειρία": η 
πραγματική και νόμιμη άσκηση πλήρους 
απασχόλησης ή ισοδύναμης μερικής
απασχόλησης του σχετικού επαγγέλματος 
σ' ένα κράτος µέλος·

(στ) "επαγγελματική εμπειρία": η 
πραγματική και νόμιμη άσκηση του 
σχετικού επαγγέλματος σ' ένα κράτος
μέλος· η οποία ευνοεί, όσον αφορά μια 
ειδική επαγγελματική κατηγορία, τη 
διαμόρφωση προτύπων γνώσεων, 
αρμοδιοτήτων, ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων·

Αιτιολόγηση

Η ¨έννοια της πλήρους ή μερικής απασχόλησης δεν λαμβάνει υπόψη το πλήρες φάσμα των 
δυνατοτήτων ωραρίου . Ως εκ τούτου έχει περιοριστικό αποτέλεσμα. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι 
κάθε «πραγματική και νόμιμη άσκηση» θεωρείται επαγγελματική πείρα. 
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α – σημείο ii
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) «πρακτική άσκηση»: η άσκηση
αμειβόμενων δραστηριοτήτων υπό 
εποπτεία, με στόχο την πρόσβαση σε ένα 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, η 
οποία παρέχεται κατόπιν εξέτασης·

(ι) «πρακτική άσκηση»: η άσκηση 
δραστηριοτήτων υπό εποπτεία, με στόχο 
την πρόσβαση σε ένα νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα, η οποία 
παρέχεται κατόπιν εξέτασης·

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα επαγγέλματα συνηθίζονται οι μη αμειβόμενες πρακτικές ασκήσεις. Εν τούτοις, τα 
άτομα που ολοκληρώνουν παρόμοιες πρακτικές ασκήσεις δεν πρέπει να τίθενται σε μειονεκτική 
θέση επειδή αυτές οι περίοδοι άσκησης δεν αναγνωρίζονται επισήμως. 

Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α – σημείο ii
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) «ευρωπαϊκή επαγγελματική 
ταυτότητα»: ένα ηλεκτρονικό 
πιστοποιητικό που εκδίδεται για τον 
επαγγελματία, με το οποίο αποδεικνύεται η 
αναγνώριση των προσόντων του για 
εγκατάσταση σε ένα κράτος μέλος 
υποδοχής ή ότι πληροί όλες τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών 
σε ένα κράτος μέλος υποδοχής σε 
προσωρινή και περιστασιακή βάση·

(ια) «ευρωπαϊκή επαγγελματική 
ταυτότητα»: ένα ηλεκτρονικό 
πιστοποιητικό που εκδίδεται για τον 
επαγγελματία από το κράτος μέλος 
καταγωγής ή από αρμόδιο φορέα, με το 
οποίο αποδεικνύεται η αναγνώριση των 
προσόντων και των δεξιοτήτων του για 
εγκατάσταση σε ένα κράτος μέλος 
υποδοχής ή ότι πληροί όλες τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών 
σε ένα κράτος μέλος υποδοχής σε 
προσωρινή και περιστασιακή βάση·

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α – σημείο ii
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Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) «δια βίου μάθηση»: κάθε γενική 
εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση, ανεπίσημη εκπαίδευση και 
άτυπη μάθηση που έχει λάβει ένα άτομο 
κατά τη διάρκεια της ζωής του, με 
αποτέλεσμα τη βελτίωση των γνώσεων,
των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του.»

(ιβ) «δια βίου μάθηση»: κάθε γενική 
εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση, ανεπίσημη εκπαίδευση και 
άτυπη μάθηση που έχει λάβει ένα άτομο 
κατά τη διάρκεια της ζωής του, με 
αποτέλεσμα τη βελτίωση των ικανοτήτων 
του ( γνώσεων, δεξιοτήτων, 
συμπεριφορών και αξιών).

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α – σημείο ii
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ α) «συνεχής επαγγελματική ανέλιξη»: 
τα μέσα με τα οποία τα μέλη 
επαγγελματικών ενώσεων διατηρούν, 
βελτιώνουν και διευρύνουν τα ατομικά 
προσόντα που χρειάζονται στην 
επαγγελματική τους ζωή.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διορίζουν αρμόδιες 
αρχές που εκδίδουν τις ευρωπαϊκές 
επαγγελματικές ταυτότητες. Οι αρχές 
αυτές διασφαλίζουν την αμερόληπτη, 
αντικειμενική και έγκαιρη επεξεργασία 
των αιτήσεων για ευρωπαϊκές 
επαγγελματικές ταυτότητες. Τα κέντρα 

5. Τα κράτη μέλη διορίζουν αρμόδιες 
αρχές που εκδίδουν τις ευρωπαϊκές 
επαγγελματικές ταυτότητες. Οι αρχές 
αυτές διασφαλίζουν την αμερόληπτη, 
αντικειμενική και έγκαιρη επεξεργασία 
των αιτήσεων για ευρωπαϊκές 
επαγγελματικές ταυτότητες. Τα κέντρα 
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υποστήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 
57β μπορούν επίσης να ενεργούν υπό την 
ιδιότητα μιας αρμόδιας αρχής για την 
έκδοση μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τους 
πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των 
υποψήφιων αιτούντων, σχετικά με τα 
πλεονεκτήματα μιας ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας, εφόσον αυτή 
είναι διαθέσιμη.

υποστήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 
57β μπορούν επίσης να ενεργούν υπό την 
ιδιότητα μιας αρμόδιας αρχής για την 
έκδοση μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τους 
πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των 
υποψήφιων αιτούντων, καθώς και των
κοινωνικών εταίρων, σχετικά με τα 
πλεονεκτήματα μιας ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας, εφόσον αυτή 
είναι διαθέσιμη.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές 
πράξεις που προσδιορίζουν τις ευρωπαϊκές 
επαγγελματικές ταυτότητες για 
συγκεκριμένα επαγγέλματα, τη μορφή της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, 
τις μεταφράσεις που είναι αναγκαίες για 
την υποστήριξη μιας αίτησης έκδοσης 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
και τα στοιχεία για την αξιολόγηση των 
αιτήσεων, λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαιτεροτήτων του κάθε επαγγέλματος. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 58.

6. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές 
πράξεις που προσδιορίζουν τις ευρωπαϊκές 
επαγγελματικές ταυτότητες για 
συγκεκριμένα επαγγέλματα, τη μορφή της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, 
τις μεταφράσεις που είναι αναγκαίες για 
την υποστήριξη μιας αίτησης έκδοσης 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
και τα στοιχεία για την αξιολόγηση των 
αιτήσεων, λαμβανομένων υπόψη των
ιδιαιτεροτήτων του κάθε επαγγέλματος. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 58. Η 
Επιτροπή συμβουλεύεται τις αρμόδιες 
αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο καθώς και 
τις επαγγελματικές ενώσεις που 
εκπροσωπούν τα τομεακά επαγγέλματα 
και τα συναφή επαγγέλματα σχετικά με 
τις ακριβείς τεχνικές λεπτομέρειες των 
ταυτοτήτων των συγκεκριμένων 
επαγγελμάτων. Η Επιτροπή μπορεί 
επίσης να εφαρμόζει πιλοτικά σχέδια 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
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κάθε σχετικής επαγγελματικής 
κατηγορίας.

Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 α – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 
μέσω εκτελεστικής πράξης με την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται τα ακόλουθα 
κριτήρια: 

1. η νομική κατοχύρωση του 
επαγγέλματος σε περισσότερα από πέντε 
κράτη μέλη·

2. το αυξημένο δυναμικό κινητικότητας 
του επαγγέλματος στο εσωτερικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. η ύπαρξη σημαντικού συμφέροντος 
των επαγγελματιών και των ενώσεων του 
τομέα.

Η Επιτροπή υποστηρίζει τα κράτη μέλη 
που επιθυμούν να καταστήσουν 
υποχρεωτική την καθιέρωση της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας. 
Της διαδικασίας αυτής θα προηγείται 
ενδεχομένως εκτίμηση του αντίκτυπου.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 α – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τυχόν τέλη που ενδέχεται να βαρύνουν 
τους αιτούντες για διοικητικές 

7. Η διοικητική διαδικασία έκδοσης της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας
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διαδικασίες έκδοσης της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας είναι εύλογα, 
αναλογικά και αντίστοιχα με τις δαπάνες 
που υφίστανται τα κράτη μέλη 
καταγωγής και υποδοχής και δεν 
αποτελούν αντικίνητρο για την υποβολή 
αίτησης για ευρωπαϊκή επαγγελματική 
ταυτότητα. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
σχετικά με τη θέσπιση των κριτηρίων 
υπολογισμού και διανομής των τελών.

δεν συνεπάγεται κανένα επιπρόσθετο 
κόστος για τους μεμονωμένους 
επαγγελματίες.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής ελέγχει την αίτηση, δημιουργεί 
και επικυρώνει μια ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα εντός δύο 
εβδομάδων από την ημερομηνία λήψης της 
ολοκληρωμένης αίτησης. Ενημερώνει τον 
αιτούντα και το κράτος μέλος στο οποίο 
σκοπεύει ο αιτών να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του σχετικά με την επικύρωση 
της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας. Η διαβίβαση των 
πληροφοριών επικύρωσης στο 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποδοχής 
συνιστά τη δήλωση που προβλέπεται στο 
άρθρο 7. Το κράτος μέλος υποδοχής 
απαγορεύεται να ζητήσει περαιτέρω 
δήλωση δυνάμει του άρθρου 7 για τα 
επόμενα δύο έτη.

3. Στους τομείς εκτός της υγείας και της 
κοινωνικής πρόνοιας, η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους καταγωγής ελέγχει την 
αίτηση, δημιουργεί και επικυρώνει μια 
ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 
εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία 
λήψης της ολοκληρωμένης αίτησης. Η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής διασφαλίζει τον εκ των 
προτέρων έλεγχο του συνόλου της 
αίτησης του επαγγελματία για την 
προσωρινή παροχή υπηρεσίας ως προς το 
κατά πόσο τα προσόντα του 
συμμορφώνονται προς τις εθνικές 
απαιτήσεις της χώρας υποδοχής όσον 
αφορά τα προσόντα που απαιτούνται για 
την παροχή της ίδιας υπηρεσίας. Τα 
κράτη μέλη παρέχουν κατάλογο στην 
Επιτροπή με τα συγκεκριμένα 
επαγγέλματα όπου η εργασία με την
προσωρινή κάρτα κινητικότητας και υπό 
το καθεστώς προηγούμενης δήλωσης 
απαιτεί εκ των προτέρων έλεγχο της 
αίτησης. Το κράτος μέλος υποδοχής 
απαγορεύεται να ζητήσει περαιτέρω 
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δήλωση δυνάμει του άρθρου 7 για τα 
επόμενα δύο έτη, εκτός εάν προβληθούν 
επιτακτικοί λόγοι.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 β – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
εκτελεστικές πράξεις που διευκρινίζουν τις 
τεχνικές προδιαγραφές, τα μέτρα που είναι 
αναγκαία για τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και 
της ακρίβειας των πληροφοριών που 
περιέχονται στην ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα και στο αρχείο 
ΙΜΙ, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες 
για τη διάθεση μιας ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας στον κάτοχό 
της, συμπεριλαμβανομένης και της 
δυνατότητας μεταφόρτωσής της ή 
ενημέρωσης του αρχείου. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 58.

4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
εκτελεστικές πράξεις που διευκρινίζουν τις 
τεχνικές προδιαγραφές, τα μέτρα που είναι 
αναγκαία για τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και 
της ακρίβειας των πληροφοριών που 
περιέχονται στην ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα και στο αρχείο 
ΙΜΙ, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες 
για τη διάθεση μιας ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας στον κάτοχό 
της, συμπεριλαμβανομένης και της 
δυνατότητας μεταφόρτωσής της ή 
ενημέρωσης του αρχείου. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 58.

Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 γ – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής ελέγχει την αίτηση, δημιουργεί 
και επικυρώνει μια ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα εντός δύο
εβδομάδων από την ημερομηνία λήψης της 
ολοκληρωμένης αίτησης. Ενημερώνει τον 
αιτούντα και το κράτος μέλος στο οποίο 

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής ελέγχει την αίτηση, δημιουργεί 
και επικυρώνει μια ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα εντός τεσσάρων
εβδομάδων από την ημερομηνία λήψης της 
ολοκληρωμένης αίτησης. Ενημερώνει τον 
αιτούντα και το κράτος μέλος στο οποίο 
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σκοπεύει ο αιτών να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του σχετικά με την επικύρωση 
της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας. Η διαβίβαση των 
πληροφοριών επικύρωσης στο 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποδοχής 
συνιστά τη δήλωση που προβλέπεται στο 
άρθρο 7. Το κράτος μέλος υποδοχής 
απαγορεύεται να ζητήσει περαιτέρω 
δήλωση δυνάμει του άρθρου 7 για τα 
επόμενα δύο έτη.

σκοπεύει ο αιτών να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του σχετικά με την επικύρωση 
της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας. Η διαβίβαση των 
πληροφοριών επικύρωσης στο 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποδοχής 
συνιστά τη δήλωση που προβλέπεται στο 
άρθρο 7. Το κράτος μέλος υποδοχής 
απαγορεύεται να ζητήσει περαιτέρω 
δήλωση δυνάμει του άρθρου 7 για τα 
επόμενα δύο έτη, εκτός εάν προβληθούν 
επιτακτικοί λόγοι.

Δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος των 
διατάξεων που προβλέπουν την 
ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα, η 
Επιτροπή ολοκληρώνει μελέτη του 
αντίκτυπου με σκοπό να εκτιμήσει τη 
διάρκεια της διαδικασίας.

Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η απόφαση του κράτους μέλους 
καταγωγής ή η μη έκδοση απόφασης εντός 
της περιόδου των δύο εβδομάδων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
εφεσιβληθεί δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας.

2. Η απόφαση του κράτους μέλους 
καταγωγής ή η μη έκδοση απόφασης εντός 
της περιόδου των τεσσάρων εβδομάδων 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί 
να εφεσιβληθεί δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας.

Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά τη λήψη μιας ολοκληρωμένης 
αίτησης για ευρωπαϊκή επαγγελματική 
ταυτότητα, η αρμόδια αρχή του κράτους 

1. Στους τομείς εκτός της υγείας και της 
κοινωνικής πρόνοιας, μετά τη λήψη μιας 
ολοκληρωμένης αίτησης για ευρωπαϊκή 
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μέλους καταγωγής ελέγχει και 
επιβεβαιώνει εντός δύο εβδομάδων την 
αυθεντικότητα και την εγκυρότητα των 
υποβεβληθέντων δικαιολογητικών 
εγγράφων, δημιουργεί την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα, την μεταβιβάζει 
για επικύρωση στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους υποδοχής και ενημερώνει 
την εν λόγω αρχή σχετικά με το αντίστοιχο 
αρχείο ΙΜΙ. Ο αιτών ενημερώνεται από το 
κράτος μέλος καταγωγής σχετικά με την 
πορεία της διαδικασίας.

επαγγελματική ταυτότητα, η αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους καταγωγής ελέγχει και 
επιβεβαιώνει εντός δύο εβδομάδων την 
αυθεντικότητα και την εγκυρότητα των 
υποβεβληθέντων δικαιολογητικών 
εγγράφων, δημιουργεί την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα, την μεταβιβάζει 
για επικύρωση στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους υποδοχής και ενημερώνει 
την εν λόγω αρχή σχετικά με το αντίστοιχο 
αρχείο ΙΜΙ. Ο αιτών ενημερώνεται από το 
κράτος μέλος καταγωγής σχετικά με την 
πορεία της διαδικασίας. Δύο χρόνια μετά 
την έναρξη ισχύος των διατάξεων που 
προβλέπουν την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα, η Επιτροπή 
ολοκληρώνει μελέτη του αντίκτυπου με 
σκοπό να εκτιμήσει τη διάρκεια της 
διαδικασίας.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 δ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 16, 21 και 49α, το κράτος μέλος 
υποδοχής αποφασίζει εάν θα επικυρώσει 
μια ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, εντός 
μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
από το κράτος μέλος καταγωγής. Σε 
περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών, 
το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να 
ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από το 
κράτος μέλος καταγωγής. Το εν λόγω 
αίτημα για πληροφορίες δεν παρατείνει την 
προθεσμία του ενός μηνός.

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 16, 21 και 49α, το κράτος μέλος 
υποδοχής αποφασίζει εάν θα επικυρώσει 
μια ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, εντός 
μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
από το κράτος μέλος καταγωγής. Σε 
περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών, 
το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να 
ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από το 
κράτος μέλος καταγωγής. Το εν λόγω 
αίτημα για πληροφορίες παρατείνει την 
προθεσμία του ενός μηνός.
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Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 ε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής και του κράτους μέλους 
υποδοχής ενημερώνουν εγκαίρως το 
αντίστοιχο αρχείο ΙΜΙ με πληροφορίες που 
αφορούν πειθαρχικές ποινές ή ποινικές 
καταδίκες ή οποιεσδήποτε άλλες ειδικές 
περιστάσεις που ενδέχεται να έχουν 
συνέπειες στην άσκηση των 
δραστηριοτήτων του κατόχου της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω 
ενημερώσεις περιλαμβάνουν τη διαγραφή 
πληροφοριών που δεν είναι πλέον 
απαραίτητες. Ο κάτοχος της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας και οι 
αρμόδιες αρχές που αφορά το αντίστοιχο 
αρχείο ΙΜΙ ενημερώνονται σχετικά με 
τυχόν αλλαγές από τις ενδιαφερόμενες 
αρμόδιες αρχές.

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής και του κράτους μέλους 
υποδοχής ενημερώνουν εγκαίρως το 
αντίστοιχο αρχείο ΙΜΙ, μεταξύ άλλων, με 
πληροφορίες που αφορούν πειθαρχικές και 
διοικητικές ποινές ή ποινικές καταδίκες ή 
οποιεσδήποτε άλλες ειδικές περιστάσεις 
που ενδέχεται να έχουν συνέπειες στην 
άσκηση των δραστηριοτήτων του κατόχου 
της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας δυνάμει της παρούσας οδηγίας.
Οι εν λόγω ενημερώσεις περιλαμβάνουν τη 
διαγραφή πληροφοριών που δεν είναι 
πλέον απαραίτητες. Όλες οι 
επικαιροποιήσεις βασίζονται σε 
προηγούμενη απόφαση δικαστηρίου ή 
αρμόδιας αρχής που απαγορεύει σε 
επαγγελματία να ασκήσει την 
επαγγελματική του δραστηριότητα. Ο 
κάτοχος της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας και οι αρμόδιες αρχές που 
αφορά το αντίστοιχο αρχείο ΙΜΙ 
ενημερώνονται εγκαίρως σχετικά με τυχόν 
αλλαγές από τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες 
αρχές.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 ε – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται 
στην ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 
περιορίζονται σε αυτές που είναι 
απαραίτητες για την πιστοποίηση του 

4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται 
στην ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 
περιορίζονται σε αυτές που είναι 
απαραίτητες για την πιστοποίηση του 
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δικαιώματος του κατόχου της να ασκήσει 
το επάγγελμα για το οποίο εκδόθηκε, και 
συγκεκριμένα, όνομα, επώνυμο, 
ημερομηνία και τόπο γέννησης, 
επάγγελμα, εφαρμοστέο καθεστώς, 
εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές, αριθμό 
ταυτότητας, χαρακτηριστικά ασφαλείας 
και αναφορά ενός έγκυρου εγγράφου 
ταυτότητας.

δικαιώματος του κατόχου της να ασκήσει 
το επάγγελμα για το οποίο εκδόθηκε, και 
συγκεκριμένα, όνομα, επώνυμο, 
ημερομηνία και τόπο γέννησης, 
επάγγελμα, εφαρμοστέο καθεστώς, 
εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές, αριθμό 
ταυτότητας, χαρακτηριστικά ασφαλείας, 
εκπαίδευση, επαγγελματική πείρα, 
μαθήματα κατάρτισης που σχετίζονται με 
τη δημόσια ασφάλεια και αναφορά ενός 
έγκυρου εγγράφου ταυτότητας.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διαπιστώσει ένας εργοδότης κατά πόσο πάροχος υπηρεσίας συμμορφώνεται 
προς τις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης θέσης απασχόλησης, οι πληροφορίες σχετικά με την 
εκπαίδευση του παρόχου της υπηρεσίας, και με τα μαθήματα κατάρτισης που έχει ολοκληρώσει 
καθώς και με την επαγγελματική του πείρα πρέπει να προκύπτουν από την επαγγελματική 
ταυτότητα.

Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 ε – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
κάτοχος μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας δικαιούται ανά πάσα στιγμή να 
ζητήσει τη διόρθωση, τη διαγραφή και τον 
αποκλεισμό του αρχείου του στο σύστημα 
ΙΜΙ κατόπιν αιτήματος, ότι ενημερώνεται 
για το ανωτέρω δικαίωμά του κατά την 
έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας, και ότι το δικαίωμα αυτό του 
υπενθυμίζεται κάθε δύο έτη μετά την 
έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας του.

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
κάτοχος μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας δικαιούται ανά πάσα στιγμή
και ατελώς να ζητήσει τη διόρθωση, τη 
διαγραφή και τον αποκλεισμό του αρχείου 
του στο σύστημα ΙΜΙ κατόπιν αιτήματος, 
ότι ενημερώνεται για το ανωτέρω 
δικαίωμά του κατά την έκδοση της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, 
και ότι το δικαίωμα αυτό του 
υπενθυμίζεται κάθε δύο έτη μετά την 
έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας του.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5



PE489.564v02-00 26/51 AD\914694EL.doc

EL

Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 ε – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις 
που προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις 
πρόσβασης στο αρχείο ΙΜΙ, τα τεχνικά 
μέσα και τις διαδικασίες για την 
επαλήθευση που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη
συμβουλευτική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 58.

Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις 
που προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις 
πρόσβασης στο αρχείο ΙΜΙ, τα τεχνικά 
μέσα και τις διαδικασίες για την 
επαλήθευση που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 58.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 στ – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής παραχωρεί μερική πρόσβαση σε 
μια επαγγελματική δραστηριότητα στην 
επικράτειά του εφόσον πληρούνται οι 
κατωτέρω προϋποθέσεις:

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής παραχωρεί μερική πρόσβαση σε 
μια επαγγελματική δραστηριότητα στην 
επικράτειά του, μετά από διαβούλευση με 
τους αρμόδιους εθνικούς κοινωνικούς 
εταίρους και τις επαγγελματικές ενώσεις 
που εκπροσωπούν τα κλαδικά 
επαγγέλματα του τομέα στον οποίο ανήκει 
το επάγγελμα του αιτούντος, εφόσον 
πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 στ – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οι διαφορές μεταξύ της επαγγελματικής 
δραστηριότητας που ασκεί νομίμως ο 
αιτών στο κράτος μέλος καταγωγής και 

(α) οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της 
επαγγελματικής δραστηριότητας που ασκεί 
νομίμως ο αιτών στο κράτος μέλος 
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του νομοθετικά κατοχυρωμένου 
επαγγέλματος στο κράτος μέλος υποδοχής 
είναι τόσο μεγάλες ώστε στην 
πραγματικότητα η εφαρμογή 
αντισταθμιστικών μέτρων σημαίνει ότι ο 
αιτών θα υποχρεούνταν να ακολουθήσει 
ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που απαιτείται στο κράτος 
μέλος υποδοχής για να έχει πλήρη 
πρόσβαση στο νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα στο κράτος μέλος υποδοχής·

καταγωγής και του νομοθετικά 
κατοχυρωμένου επαγγέλματος στο κράτος 
μέλος υποδοχής είναι αντικειμενικά τόσο 
μεγάλες ώστε η αναγκαία εφαρμογή 
αντισταθμιστικών μέτρων σημαίνει ότι ο 
αιτών θα ήταν υποχρεωμένος να 
ακολουθήσει ένα πλήρες πρόγραμμα
εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής για 
να μπορέσει να έχει πλήρη πρόσβαση στο 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στο 
κράτος μέλος υποδοχής·

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 στ – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η επαγγελματική δραστηριότητα 
μπορεί αντικειμενικά να διαχωριστεί από 
άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στο 
κράτος μέλος υποδοχής.

(β) η επαγγελματική δραστηριότητα 
μπορεί αντικειμενικά να διαχωριστεί από 
άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στο 
κράτος μέλος υποδοχής. Κατά την γενική 
αξιολόγηση του κατά πόσο η 
δραστηριότητα θεωρείται ότι μπορεί να 
διαχωριστεί από άλλες δραστηριότητες, 
οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής εξετάζουν μεταξύ άλλων εάν η 
δραστηριότητα ασκείται ως αυτόνομη 
δραστηριότητα στο κράτος μέλος 
καταγωγής.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της Επιτροπής στο παρόν άρθρο υπερβαίνει τα όσα περιέχονται στην απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 19ης Ιανουαρίου 2006 (υπόθεση C-330/03(Colegio)). Ενώ η 
Επιτροπή είναι της άποψης ότι το κράτος μέλος πρέπει να δεχθεί ότι μια δραστηριότητα μπορεί 
να διαχωριστεί από τη στιγμή που μπορεί να ασκηθεί ως αυτόνομη δραστηριότητα στο κράτος 
μέλος καταγωγής, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεφάνθη, λιγότερο
κατηγορηματικώς, ότι το κριτήριο αυτό πρέπει να αποτελέσει ουσιαστικό στοιχείο στη 
διαδικασία καθορισμού της μερικής πρόσβασης.
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Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 στ – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του στοιχείου β), μια 
δραστηριότητα θεωρείται ότι μπορεί να 
διαχωριστεί εάν ασκείται ως αυτόνομη 
δραστηριότητα στο κράτος μέλος 
καταγωγής.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις στο άρθρο 4 στ, σημείο 1.

Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 στ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μια αίτηση μερικής πρόσβασης μπορεί 
να απορριφθεί εάν η σχετική απόρριψη 
δικαιολογείται βάσει ενός επιτακτικού 
λόγου γενικού συμφέροντος, όπως για 
παράδειγμα για λόγους δημόσιας υγείας, 
διασφαλίζει την επίτευξη του σκοπούμενου 
στόχου και δεν υπερβαίνει τα μέτρα που 
είναι απολύτως απαραίτητα.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνούνται 
να εφαρμόσουν την αρχή της μερικής 
πρόσβασης εάν η σχετική απόρριψη 
δικαιολογείται βάσει ενός επιτακτικού 
λόγου δημόσιου συμφέροντος, όπως για 
παράδειγμα για λόγους δημόσιας υγείας, 
ασφάλειας των ασθενών ή προστασίας 
των καταναλωτών, διασφαλίζει την 
επίτευξη του σκοπούμενου στόχου και δεν 
υπερβαίνει τα μέτρα που είναι απαραίτητα.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 στ – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αιτήσεις εγκατάστασης στο κράτος 
μέλος υποδοχής πρέπει να εξετάζονται 
σύμφωνα με τα κεφάλαια Ι και IV του 
Τίτλου ΙΙΙ σε περίπτωση εγκατάστασης στο 
κράτος μέλος υποδοχής.

3. Σε περίπτωση εγκατάστασης στο 
κράτος μέλος υποδοχής, οι αιτήσεις 
εγκατάστασης πρέπει να εξετάζονται 
σύμφωνα με τα κεφάλαια Ι και IV του 
Τίτλου ΙΙΙ από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους από κοινού με τους 
αρμόδιους εθνικούς κοινωνικούς 
εταίρους και επαγγελματικές ενώσεις που 
εκπροσωπούν τα κλαδικά επαγγέλματα.

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν για τη συμμετοχή των εθνικών 
κοινωνικών εταίρων όποτε παρέχουν μερική πρόσβαση σε δεδομένο πάροχο υπηρεσιών ο 
οποίος ανήκει σε κλαδικό επάγγελμα το οποίο οι κοινωνικοί εταίροι εκπροσωπούν.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) σε περίπτωση μετακίνησης του 
παρόχου σε άλλο κράτος μέλος, εάν έχει 
ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα σε 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη επί δύο 
τουλάχιστον έτη στο διάστημα των δέκα 
ετών που προηγούνται της παροχής στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης, εφόσον το 
επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένο στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης.

(β) σε περίπτωση μετακίνησης του 
παρόχου σε άλλο κράτος μέλος, εάν έχει 
ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα σε 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη επί δύο 
τουλάχιστον έτη στο διάστημα των δέκα 
ετών που προηγούνται της παροχής στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης, εφόσον το 
επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένο στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης. Η παροχή υπηρεσιών στην 
οικοδομική βιομηχανία εξαιρείται από 
αυτή την γενική ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών. Ο όρος κατά τον οποίο 
απαιτείται η επί διετία άσκηση του 
επαγγέλματος δεν ισχύει εφόσον είτε το 
επάγγελμα είτε η εκπαίδευση για το εν 
λόγω επάγγελμα είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένη. 



PE489.564v02-00 30/51 AD\914694EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Υπάρχει κίνδυνος υπεργολάβοι στην οικοδομική βιομηχανία να εκτελούν εργασίες σε άλλο 
κράτος μέλος από αυτό της καταγωγής τους, χωρίς να διαθέτουν τα απαιτούμενα ελάχιστα 
προσόντα. Η πιθανότητα αυτή πρέπει να αποκλειστεί για την προστασία των εργαζομένων της 
οικοδομικής βιομηχανίας από το κοινωνικό ντάμπιγκ.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ο πάροχος της υπηρεσίας συνοδεύει 
τον αποδέκτη της υπηρεσίας, με την 
προϋπόθεση ότι η συνήθης διαμονή του 
αποδέκτη της υπηρεσίας είναι στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης του παρόχου 
της υπηρεσίας και ότι το επάγγελμα δεν 
συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει τη δυνατότητα για πάροχο υπηρεσίας χωρίς διετή 
επαγγελματική εμπειρία να παρέχει υπηρεσίες σε αποδέκτη της ίδιας υπηκοότητας. Αυτό, εν 
τούτοις, μπορεί να έχει ως συνέπεια ότι αλλοδαποί πάροχοι υπηρεσιών θα είναι σε θέση να 
προσλαμβάνουν εργαζομένους από το κράτος μέλος καταγωγής τους υπό ελαστικότερους όρους 
από αυτούς που θα ίσχυαν για εργαζομένους του κράτους μέλους υποδοχής.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
4:

διαγράφεται

"4. Στην περίπτωση των 
συμβολαιογράφων, τα δημόσια έγγραφα 
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και άλλες δραστηριότητες επικύρωσης 
που απαιτούν τη σφραγίδα του κράτους 
μέλους υποδοχής εξαιρούνται από την 
παροχή των υπηρεσιών."

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση ορισμένων υπηρεσιών στην περίπτωση νεοδιορισμένων συμβολαιογράφων, 
ειδικότερα όσον αφορά δημόσια έγγραφα και άλλες δραστηριότητες επικύρωσης που απαιτούν 
τη σφραγίδα του κράτους μέλους υποδοχής, θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο 
κατηγοριών συμβολαιογράφων με διαφορετικές αρμοδιότητες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ενδέχεται 
να δημιουργηθούν στρεβλώσεις ως προς την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών 
και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιβληθεί η υποχρέωση της ορθής ενημέρωσης των 
καταναλωτών.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α – σημείο i
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) για επαγγέλματα στον τομέα της 
ασφάλειας και στον υγειονομικό τομέα, 
εφόσον το κράτος μέλος το απαιτεί για 
τους πολίτες του στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι δεν υφίστανται 
προσωρινές ή οριστικές αναστολές της 
άδειας άσκησης του επαγγέλματος ή 
ποινικές καταδίκες.

(ε) για όλα τα επαγγέλματα, εφόσον αυτό 
προβλέπεται από το κράτος μέλος,
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν 
υφίστανται προσωρινές ή οριστικές 
αναστολές της άδειας άσκησης του 
επαγγέλματος ή ποινικές καταδίκες

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α – σημείο ii
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) στην περίπτωση των τίτλων 
εκπαίδευσης που αναφέρονται στο άρθρο 
21 παράγραφος 1 και στην περίπτωση των 
πιστοποιητικών κεκτημένων δικαιωμάτων 

(στ) στην περίπτωση των τίτλων 
εκπαίδευσης που αναφέρονται στο άρθρο 
21 παράγραφος 1 και στην περίπτωση των 
πιστοποιητικών κεκτημένων δικαιωμάτων 
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που αναφέρονται στα άρθρα 23, 26, 27, 30, 
33, 33α, 37, 39 και 43, τίτλους που 
πιστοποιούν επαρκή γνώση της γλώσσας 
του κράτους μέλους υποδοχής.

που αναφέρονται στα άρθρα 23, 26, 27, 30, 
33, 33α, 37, 39 και 43, τίτλους που 
πιστοποιούν την επαρκή γνώση της 
γλώσσας του κράτους μέλους υποδοχής.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στ 
α):
στ α) για όλους τους επαγγελματίες, 
στοιχεία που πιστοποιούν τη γνώση της 
γλώσσας του κράτους μέλους υποδοχής»·

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών, 
στην περίπτωση των νομοθετικά 
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία ή 
ασφάλεια και δεν τυγχάνουν αυτόματης 
αναγνώρισης δυνάμει των κεφαλαίων Ι ή 
ΙΙ του τίτλου ΙΙΙ, η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους υποδοχής μπορεί να 
προβεί σε έλεγχο των επαγγελματικών 
προσόντων του παρόχου, πριν από την 
πρώτη παροχή υπηρεσιών. Ο εν λόγω 
προηγούμενος έλεγχος είναι δυνατός μόνο 
εφόσον αποσκοπεί στην αποφυγή σοβαρής 
βλάβης της υγείας ή της ασφάλειας του 
αποδέκτη της υπηρεσίας λόγω έλλειψης 
επαγγελματικών προσόντων του παρόχου 

4. Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών, 
στην περίπτωση των νομοθετικά 
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων με 
επιτακτικούς λόγους που σχετίζονται με 
δημόσιο συμφέρον, που δεν τυγχάνουν 
αυτόματης αναγνώρισης δυνάμει του
κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ, η αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους υποδοχής μπορεί 
να προβεί σε έλεγχο των επαγγελματικών 
προσόντων του παρόχου, πριν από την 
πρώτη παροχή υπηρεσιών. Ο εν λόγω 
προηγούμενος έλεγχος είναι δυνατός μόνο 
εφόσον αποσκοπεί στην αποφυγή σοβαρής 
βλάβης της υγείας ή της ασφάλειας του 
αποδέκτη της υπηρεσίας, του παρόχου της 
υπηρεσίας ή του ευρύτερου κοινού λόγω 
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και εφόσον δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για 
την επίτευξη αυτού του στόχου.

έλλειψης επαγγελματικών προσόντων του 
παρόχου και εφόσον δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία για την επίτευξη αυτού του 
στόχου.

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση επαγγελμάτων δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙΙΙ μπορεί να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και ασφάλεια, δεδομένου ότι η εξαίρεση σημαίνει ότι 
αυτοαπασχολούμενοι και διαχειριστές θα μπορούν, χωρίς εκ των προτέρων έλεγχο της 
κατάρτισής τους, να εκτελούν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πολυάριθμοι αλλοδαποί εργαζόμενοι εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενοι στον τομέα της 
οικοδομής και των κατασκευαστικών έργων ορισμένων κρατών μελών, η εξαίρεση των 
αυτοαπασχολουμένων από τον εκ των προτέρων έλεγχο ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες για 
την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας στον εν λόγω τομέα.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
τον κατάλογο των επαγγελμάτων για τα 
οποία ο προηγούμενος έλεγχος των 
προσόντων είναι απαραίτητος προκειμένου 
να αποφευχθεί η πρόκληση σοβαρής 
ζημίας στην υγεία ή την ασφάλεια του 
αποδέκτη της υπηρεσίας δυνάμει των 
εθνικών νόμων και κανονισμών. Τα κράτη 
μέλη παρέχουν στην Επιτροπή ειδική 
αιτιολογία για τη συμπερίληψη καθενός 
από τα εν λόγω επαγγέλματα στον 
κατάλογο.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
τον κατάλογο των επαγγελμάτων για τα 
οποία ο προηγούμενος έλεγχος των 
προσόντων είναι απαραίτητος προκειμένου 
να αποφευχθεί η πρόκληση σοβαρής 
ζημίας στο δημόσιο συμφέρον δυνάμει 
των εθνικών νόμων και κανονισμών. Τα 
κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
ειδική αιτιολογία για τη συμπερίληψη 
καθενός από τα εν λόγω επαγγέλματα στον 
κατάλογο.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για την τροπολογία 22 στην αιτιολογική σκέψη 4.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ
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2011/0435(COD)
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός ενός μηνός το πολύ από την 
παραλαβή της δήλωσης και των 
συνοδευτικών εγγράφων, η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τον πάροχο είτε σχετικά με την 
απόφασή της να μην ελέγξει τα προσόντα 
του, είτε σχετικά με το αποτέλεσμα του 
ελέγχου αυτού. Εάν συντρέχει κάποια 
δυσκολία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
καθυστερήσεις, η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τον πάροχο εντός του πρώτου 
μήνα σχετικά με την αιτία της 
καθυστέρησης. Η δυσκολία επιλύεται
εντός μηνός από την εν λόγω ενημέρωση 
και η απόφαση οριστικοποιείται εντός του 
δεύτερου μήνα μετά την επίλυση της 
δυσκολίας.

Εντός ενός μηνός το πολύ από την 
παραλαβή της δήλωσης και των 
συνοδευτικών εγγράφων, η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τον πάροχο είτε σχετικά με την 
απόφασή της να μην ελέγξει τα προσόντα 
του, είτε σχετικά με το αποτέλεσμα του 
ελέγχου αυτού. Εάν συντρέχει κάποια 
δυσκολία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
καθυστερήσεις, η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει τον πάροχο εντός του πρώτου 
μήνα σχετικά με την αιτία της 
καθυστέρησης. Η δυσκολία επιλύεται το 
ταχύτερο δυνατόν μετά από την εν λόγω 
ενημέρωση και η απόφαση 
οριστικοποιείται εντός του δεύτερου μήνα 
μετά την επίλυση της δυσκολίας.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση ουσιαστικής διαφοράς 
ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα του 
παρόχου και την απαιτούμενη εκπαίδευση 
στο κράτος μέλος υποδοχής, και στο βαθμό 
που η διαφορά αυτή μπορεί να είναι 
επιβλαβής για τη δημόσια υγεία ή 
ασφάλεια και δεν μπορεί να 
αντισταθμιστεί μέσω της επαγγελματικής 
εμπειρίας ή της δια βίου μάθησης του 
παρόχου, το κράτος μέλος υποδοχής 
οφείλει να παράσχει στον πάροχο τη 
δυνατότητα να αποδείξει ότι έχει 
αποκτήσει τις γνώσεις και ικανότητες που 
του έλειπαν, ιδίως μέσω δοκιμασίας 
επάρκειας. Εν πάση περιπτώσει, η παροχή 
υπηρεσίας πρέπει να μπορεί να αρχίζει 

Σε περίπτωση ουσιαστικής διαφοράς 
ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα του 
παρόχου και την απαιτούμενη εκπαίδευση 
στο κράτος μέλος υποδοχής, και στο βαθμό 
που η διαφορά αυτή μπορεί να είναι 
επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον το 
κράτος μέλος υποδοχής οφείλει να 
παράσχει στον πάροχο τη δυνατότητα να 
αποδείξει ότι έχει αποκτήσει τις γνώσεις 
και ικανότητες που του έλειπαν, ιδίως 
μέσω δοκιμασίας επάρκειας. Εν πάση 
περιπτώσει, η παροχή υπηρεσίας πρέπει να 
μπορεί να αρχίζει εντός ενός μήνα από την 
ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνεται η 
απόφαση κατ' εφαρμογή του τρίτου 
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εντός ενός μήνα από την ημερομηνία κατά 
την οποία λαμβάνεται η απόφαση κατ' 
εφαρμογή του τρίτου εδαφίου.

εδαφίου.

Αιτιολόγηση

Η άτυπη μάθηση («εμπειρική διαδικασία μάθησης») δεν μπορεί να αντικαταστήσει την επίσημη 
εκπαίδευση και περαιτέρω κατάρτιση (π. χ. υπό την μορφή μικτών επαγγελματικών κύκλων 
μαθημάτων).

Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον δεν υπάρξει αντίδραση της 
αρμόδιας αρχής εντός των προθεσμιών 
που ορίζονται στο τρίτο και τέταρτο 
εδάφιο, οι υπηρεσίες είναι δυνατόν να 
παρασχεθούν.

διαγράφεται

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής μπορούν, σε περίπτωση 
αμφιβολίας, να ζητήσουν από τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης 
οποιαδήποτε σημαντική πληροφορία που 
έχει σχέση με τη νομιμότητα της 
εγκατάστασης και την ορθή συμπεριφορά 
του παρόχου καθώς και με την απουσία 
πειθαρχικών ή ποινικών κυρώσεων 
επαγγελματικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση 
ελέγχου των προσόντων, οι αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους υποδοχής μπορούν να 
ζητήσουν από τις αρμόδιες αρχές του 

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής μπορούν, σε περίπτωση 
αμφιβολίας, να ζητήσουν από τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης 
οποιαδήποτε σημαντική πληροφορία που 
έχει σχέση με τη νομιμότητα της 
εγκατάστασης και την ορθή συμπεριφορά 
του παρόχου καθώς και με την απουσία 
πειθαρχικών ή ποινικών κυρώσεων 
επαγγελματικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση 
ελέγχου των προσόντων, οι αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους υποδοχής μπορούν να 
ζητήσουν από τις αρμόδιες αρχές του 
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κράτους μέλους εγκατάστασης 
πληροφορίες σχετικά με τους κύκλους 
εκπαίδευσης του παρόχου υπηρεσιών στο 
βαθμό που είναι αναγκαίες για την 
αξιολόγηση ουσιωδών διαφορών, πιθανόν 
ζημιογόνων για τη δημόσια υγεία ή 
ασφάλεια. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους εγκατάστασης παρέχουν τις 
σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με το 
άρθρο 56.

κράτους μέλους εγκατάστασης 
πληροφορίες σχετικά με τους κύκλους 
εκπαίδευσης του παρόχου υπηρεσιών στο 
βαθμό που είναι αναγκαίες για την 
αξιολόγηση ουσιωδών διαφορών, πιθανόν 
ζημιογόνων για το δημόσιο συμφέρον. Οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
εγκατάστασης παρέχουν τις σχετικές 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 56.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 5 στην αιτιολογική σκέψη 4.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξομοιώνεται προς τίτλο εκπαίδευσης που 
πιστοποιεί εκπαίδευση του άρθρου 11, 
ακόμη και ως προς το οικείο επίπεδο, κάθε 
τίτλος εκπαίδευσης ή σύνολο τίτλων 
εκπαίδευσης που χορηγήθηκε από αρμόδια 
αρχή κράτους μέλους, εφόσον πιστοποιεί 
επιτυχή ολοκλήρωση εκπαίδευσης εντός 
της Ένωσης, υπό καθεστώς πλήρους ή 
μερικής παρακολούθησης, στο πλαίσιο ή 
εκτός επίσημων προγραμμάτων, έχει 
αναγνωριστεί από το εν λόγω κράτος 
μέλος ως ισοδύναμου επιπέδου και παρέχει 
στον κάτοχό του τα ίδια δικαιώματα 
ανάληψης ή άσκησης επαγγέλματος, ή 
προετοιμάζει για την άσκηση του 
επαγγέλματος.

Εξομοιώνεται προς τίτλο εκπαίδευσης που 
πιστοποιεί εκπαίδευση του άρθρου 11, 
ακόμη και ως προς το οικείο επίπεδο, κάθε 
τίτλος εκπαίδευσης ή σύνολο τίτλων 
εκπαίδευσης που χορηγήθηκε από αρμόδια 
αρχή κράτους μέλους, εφόσον πιστοποιεί 
επιτυχή ολοκλήρωση εκπαίδευσης εντός 
της Ένωσης, υπό καθεστώς πλήρους ή 
μερικής παρακολούθησης, στο πλαίσιο 
επίσημων προγραμμάτων, έχει 
αναγνωριστεί από το εν λόγω κράτος 
μέλος ως ισοδύναμου επιπέδου και παρέχει 
στον κάτοχό του τα ίδια δικαιώματα 
ανάληψης ή άσκησης επαγγέλματος, ή 
προετοιμάζει για την άσκηση του 
επαγγέλματος.

Αιτιολόγηση

Η ανεπίσημη κατάρτιση («εμπειρική διαδικασία μάθησης»)δεν μπορεί να θεωρηθεί ισότιμη με 
επίσημη εκπαίδευση που περιλαμβάνει αξιολόγηση της απόδοσης. Υπάρχει κίνδυνος το 
καθεστώς της επίσημης εκπαίδευσης να διακυβευθεί και η ποιότητα των υπηρεσιών που 
παρέχονται να υπονομευθεί σε σοβαρό βαθμό.
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Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από τις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους υποδοχής μπορεί να απορρίψει 
την αίτηση ανάληψης και άσκησης του 
επαγγέλματος σε κατόχους βεβαίωσης 
επάρκειας εάν ο εθνικός τίτλος 
εκπαίδευσης που απαιτείται για την 
άσκηση του επαγγέλματος στην 
επικράτειά του εμπίπτει στα στοιχεία δ) ή 
ε) του άρθρου 11.».

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13 παράγραφος 4 θα παρεμπόδιζε την ανάληψη διασυνοριακών δραστηριοτήτων από 
αρχιτεχνίτες. Οι επαγγελματίες αυτοί υπάγονται στην κατηγορία στην οποία αναφέρεται το 
άρθρο 11γ.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11 α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο 13α:
«Άρθρο 13 α
Σε περίπτωση που κράτος μέλος απαιτεί 
από τους επαγγελματίες του να 
αναλαμβάνουν και να αποδεικνύουν 
συνεχιζόμενη επαγγελματική ανέλιξη, 
αυτό το κράτος μέλος έχει επίσης το 
δικαίωμα να επεκτείνει την απαίτηση 
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αυτή ώστε να καλύπτει τους 
επαγγελματίες άλλων κρατών μελών που 
προτίθενται να ασκήσουν το επάγγελμά 
τους στην επικράτειά τους».

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – στοιχείο α
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το άρθρο 13 δεν κωλύει το κράτος 
μέλος υποδοχής να απαιτεί από τον 
αιτούντα την πραγματοποίηση πρακτικής 
άσκησης προσαρμογής επί τρία έτη, κατ' 
ανώτατο όριο, ή την υποβολή σε 
δοκιμασία επάρκειας σε μία από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις εάν η εκπαίδευση 
που έχει λάβει αφορά τομείς γνώσεων 
ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που 
καλύπτονται από την εκπαίδευση στο 
κράτος μέλος υποδοχής.»

1. Το άρθρο 13 δεν κωλύει το κράτος 
μέλος υποδοχής να απαιτεί από τον 
αιτούντα την πραγματοποίηση πρακτικής 
άσκησης προσαρμογής επί τρία έτη, κατ' 
ανώτατο όριο, ή την υποβολή σε 
δοκιμασία επάρκειας σε μία από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις εάν η εκπαίδευση 
που έχει λάβει αφορά τομείς γνώσεων 
ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που 
καλύπτονται από την εκπαίδευση στο 
κράτος μέλος υποδοχής, εάν η διάρκεια 
της εκπαίδευσης για την οποία 
προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία 
είναι τουλάχιστον κατά ένα έτος 
μικρότερη από την ελάχιστη περίοδο που 
απαιτείται από το κράτος μέλος 
υποδοχής, και/ή εάν στο κράτος μέλος 
υποδοχής το νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα καλύπτει μια ή περισσότερες 
νομοθετικά κατοχυρωμένες 
επαγγελματικές δραστηριότητες που δεν 
υφίστανται στο αντίστοιχο επάγγελμα στο 
κράτος μέλος καταγωγής του αιτούντος, 
και εάν η διαφορά αυτή συνίσταται σε 
ειδική εκπαίδευση που απαιτείται στο 
κράτος μέλος υποδοχής και καλύπτει 
τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς 
από αυτούς που καλύπτονται από τη 
βεβαίωση επάρκειας ή τον τίτλο 
εκπαίδευσης του αιτούντος.
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Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές για ποιο λόγο τα κριτήρια (α) και (γ) του άρθρου 14, παρ. 1, δεν θα έπρεπε 
πλέον να ισχύουν στο μέλλον. Έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικά εργαλεία για τις αρμόδιες 
αρχές στα κράτη μέλη. Η τροπολογία αποβλέπει στη διατήρηση των κριτηρίων (α) και (γ).

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Στην παράγραφο 3, μετά από το 
πρώτο εδάφιο, παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο νέο εδάφιο:

διαγράφεται

«Για το επάγγελμα του συμβολαιογράφου, 
το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί, όταν 
προσδιορίσει το αντισταθμιστικό μέτρο, 
να λάβει υπόψη τις ειδικές 
δραστηριότητες του σχετικού 
επαγγέλματος στην επικράτειά του, ιδίως 
όσον αφορά το νόμο που πρόκειται να 
εφαρμοστεί.».

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 58α όσον αφορά την 
τροποποίηση των κατάλογων των
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα IV και αποτελούν αντικείμενο 
αναγνώρισης της επαγγελματικής 
εμπειρίας δυνάμει του άρθρου 16, 
προκειμένου να ενημερωθεί ή να 
διευκρινιστεί η ονοματολογία, χωρίς αυτό 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 58α όσον αφορά τις 
προσθήκες στους καταλόγους των 
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα IV και αποτελούν αντικείμενο 
αναγνώρισης της επαγγελματικής 
εμπειρίας δυνάμει του άρθρου 16, 
προκειμένου να ενημερωθεί ή να 
διευκρινιστεί η ονοματολογία, χωρίς αυτό 
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να συνεπάγεται οποιονδήποτε περιορισμό 
του πεδίου των δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με τις εκάστοτε κατηγορίες.».

να συνεπάγεται οποιονδήποτε περιορισμό 
του πεδίου των δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με τις εκάστοτε κατηγορίες.
Επαγγελματικές δραστηριότητες που 
έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε δεδομένο 
κατάλογο δεν μεταφέρονται σε άλλο.

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 – στοιχείο β
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 58α όσον αφορά τις 
τροποποιήσεις του καταλόγου που ορίζεται 
στο σημείο 5.2.1. του παραρτήματος V με 
σκοπό την προσαρμογή του στην πρόοδο 
στους τομείς της εκπαίδευσης, της 
επιστήμης και της τεχνολογίας.».

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 58α όσον αφορά τις 
τροποποιήσεις του καταλόγου που ορίζεται 
στο σημείο 5.2.1. του παραρτήματος V με 
σκοπό την προσαρμογή του στην πρόοδο 
στους τομείς της εκπαίδευσης, της 
επιστήμης και της τεχνολογίας, και στην 
ανάπτυξη και εξέλιξη του επαγγέλματος 
των νοσοκόμων».

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 – στοιχείο γ
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Η εκπαίδευση του νοσοκόμου υπεύθυνου 
για γενική περίθαλψη περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τριετείς σπουδές ή 4600 ώρες 
θεωρητικής και κλινικής κατάρτισης· η 
θεωρητική κατάρτιση καλύπτει 
τουλάχιστον το ένα τρίτο και η κλινική 
κατάρτιση τουλάχιστον τη μισή ελάχιστη 
διάρκεια της εκπαίδευσης. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να παραχωρούν μερικές 
εξαιρέσεις σε πρόσωπα που έχουν λάβει 

«Η εκπαίδευση του νοσοκόμου υπεύθυνου 
για γενική περίθαλψη περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τριετείς σπουδές, που 
μπορούν να εκφράζονται επίσης με τις 
ισοδύναμες διδακτικές μονάδες του 
συστήματος ECTS, ή 4600 ώρες 
θεωρητικής και κλινικής κατάρτισης· η 
θεωρητική κατάρτιση καλύπτει 
τουλάχιστον το ένα τρίτο και η κλινική 
κατάρτιση τουλάχιστον τη μισή ελάχιστη 
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τμήμα της εκπαίδευσής τους μέσω κύκλων 
εκπαίδευσης τουλάχιστον ισοδύναμου 
επιπέδου.

διάρκεια της εκπαίδευσης. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να παραχωρούν μερικές 
εξαιρέσεις σε πρόσωπα που έχουν λάβει 
τμήμα της εκπαίδευσής τους μέσω κύκλων 
εκπαίδευσης τουλάχιστον ισοδύναμου 
επιπέδου.

Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 23 α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 33 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23 α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο 33 β:
«Άρθρο 33 β
Μεταβατικές διατάξεις
Από [εισάγεται η ημερομηνία έναρξης  
ισχύος της παρούσας οδηγίας] τα κράτη 
μέλη διαθέτουν προθεσμία έξι ετών για να 
προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό τους 
σύστημα στις νέες απαιτήσεις του άρθρου 
31, παράγραφος 1, όσον αφορά την 
απαίτηση 12ετούς γενικής εκπαίδευσης 
νοσοκόμων και μαιών ή επιτυχούς 
εξέτασης ισοδύναμου επιπέδου».

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 24 – στοιχείο α
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Η βασική οδοντιατρική εκπαίδευση 
περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πέντε 
έτη θεωρητικών και πρακτικών σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης, τα οποία 
μπορούν επίσης να εκφράζονται με τις 
ισοδύναμες διδακτικές μονάδες του 
συστήματος ECTS, που αφορούν 

Η βασική οδοντιατρική εκπαίδευση 
περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πέντε 
έτη, τα οποία μπορούν επίσης να 
εκφράζονται με το ισοδύναμο 300 
διδακτικών μονάδων του συστήματος 
ECTS, που αποτελούνται από 
τουλάχιστον 5000 ώρες θεωρητικών και 
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τουλάχιστον το πρόγραμμα του 
παραρτήματος V, σημείο 5.3.1, και οι 
οποίες πραγματοποιούνται σε 
πανεπιστήμιο, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που παρέχει εκπαίδευση που 
αναγνωρίζεται ως ισοδύναμου επιπέδου ή 
υπό την εποπτεία πανεπιστημίου.

πρακτικών σπουδών πλήρους 
παρακολούθησης και αφορούν 
τουλάχιστον το πρόγραμμα του 
παραρτήματος V, σημείο 5.3.1, και οι 
οποίες πραγματοποιούνται σε 
πανεπιστήμιο, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που παρέχει εκπαίδευση που 
αναγνωρίζεται ως ισοδύναμου επιπέδου ή 
υπό την εποπτεία πανεπιστημίου.

Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 30 – στοιχείο α
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μετά το πέρας της θεωρητικής και 
πρακτικής κατάρτισης, έξι μήνες 
πρακτικής άσκησης σε φαρμακείο ανοικτό 
στο κοινό ή σε νοσοκομείο υπό την 
εποπτεία της φαρμακευτικής υπηρεσίας 
του νοσοκομείου αυτού.

(β) μετά το πέρας ή κατά τη διάρκεια της 
θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, έξι 
μήνες πρακτικής άσκησης σε φαρμακείο 
ανοικτό στο κοινό ή σε νοσοκομείο υπό 
την εποπτεία της φαρμακευτικής 
υπηρεσίας του νοσοκομείου αυτού.

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 32
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τουλάχιστον τέσσερα έτη σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης σε 
πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα που πιστοποιούνται με την επιτυχία 
σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου και 
τουλάχιστον δύο έτη αμειβόμενης
πρακτικής άσκησης·

(α) τουλάχιστον τέσσερα έτη σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης σε 
πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα που πιστοποιούνται με την επιτυχία 
σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου και 
τουλάχιστον δύο έτη πρακτικής άσκησης·

Τροπολογία 67
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 32
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αμειβόμενη πρακτική άσκηση πρέπει 
να πραγματοποιείται σε ένα κράτος μέλος, 
υπό την εποπτεία προσώπου που παρέχει 
ικανοποιητικά εχέγγυα όσον αφορά την 
ικανότητά του να παρέχει πρακτική 
εκπαίδευση. Πρέπει να πραγματοποιείται 
μετά το πέρας των σπουδών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η 
ολοκλήρωση της αμειβόμενης πρακτικής 
άσκησης πρέπει να βεβαιώνεται μέσω 
πιστοποιητικού που συνοδεύει τον τίτλο 
εκπαίδευσης.

3. Η πρακτική άσκηση πρέπει να 
πραγματοποιείται σε ένα κράτος μέλος, 
υπό την εποπτεία προσώπου που παρέχει 
ικανοποιητικά εχέγγυα όσον αφορά την 
ικανότητά του να παρέχει πρακτική 
εκπαίδευση. Πρέπει να πραγματοποιείται 
μετά το πέρας των σπουδών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης 
πρέπει να βεβαιώνεται μέσω 
πιστοποιητικού που συνοδεύει τον τίτλο 
εκπαίδευσης.

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
για το εν λόγω κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης 
αναφέρονται στα επίπεδα του ευρωπαϊκού 
πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της 
σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου 
επαγγελματικών προσόντων για τη διά 
βίου μάθηση (*)·

(δ) οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
για το εν λόγω κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης 
αναφέρονται στα επίπεδα του άρθρου 11 
της παρούσας οδηγίας·

Το άρθρο 11 δεν εφαρμόζεται στα
επαγγέλματα που ρυθμίζονται στο 
Παράρτημα V, σημείο 1.

Τροπολογία 69
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) το σχετικό επάγγελμα δεν καλύπτεται 
από άλλο κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης ούτε 
είναι ήδη νομοθετικά κατοχυρωμένο 
δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ·

(ε) το σχετικό επάγγελμα δεν καλύπτεται 
από άλλο κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης ούτε 
είναι ήδη νομοθετικά κατοχυρωμένο 
δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ, ή 
του άρθρου 10, στοιχείο β·

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης έχει 
προετοιμαστεί κατόπιν μιας διαφανούς 
κατάλληλης διαδικασίας, από κοινού με 
ενδιαφερόμενους από κράτη μέλη όπου το 
επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένο·

(στ) το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης έχει 
προετοιμαστεί κατόπιν μιας διαφανούς 
κατάλληλης διαδικασίας, από κοινού με
εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, 
επαγγελματικές ενώσεις που 
εκπροσωπούν τα κλαδικά επαγγέλματα, 
και ενδιαφερόμενους από κράτη μέλη 
όπου το επάγγελμα είναι ή δεν είναι 
νομοθετικά κατοχυρωμένο·

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 β – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης έχει 
προετοιμαστεί κατόπιν μιας διαφανούς 
κατάλληλης διαδικασίας, από κοινού με 
ενδιαφερόμενους από κράτη μέλη όπου το 
επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά 

(γ) η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης έχει 
προετοιμαστεί κατόπιν μιας διαφανούς 
κατάλληλης διαδικασίας, από κοινού με
εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, 
επαγγελματικές ενώσεις που 
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κατοχυρωμένο· εκπροσωπούν τα κλαδικά επαγγέλματα, 
και ενδιαφερόμενους από κράτη μέλη 
όπου το επάγγελμα είναι ή δεν είναι 
νομοθετικά κατοχυρωμένο·

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τυχόν 
έλεγχοι των γλωσσικών γνώσεων 
πραγματοποιούνται από μια αρμόδια αρχή 
μετά τη λήψη των αποφάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4δ, στο άρθρο 7 
παράγραφος 4 και στο άρθρο 51 
παράγραφος 3 και εφόσον υπάρχει σοβαρή 
και συγκεκριμένη αμφιβολία σχετικά με 
την επάρκεια των γλωσσικών γνώσεων του 
επαγγελματία όσον αφορά τις 
επαγγελματικές δραστηριότητες που 
σκοπεύει να ασκήσει το εν λόγω πρόσωπο.

Ένα κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τυχόν 
εξακρίβωση των γλωσσικών γνώσεων 
πραγματοποιείται δωρεάν για τον 
αιτούντα από μια αρμόδια αρχή και 
εφόσον υπάρχει σοβαρή και συγκεκριμένη 
αμφιβολία σχετικά με την επάρκεια των 
γλωσσικών γνώσεων του επαγγελματία 
όσον αφορά τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες που σκοπεύει να ασκήσει 
το εν λόγω πρόσωπο.

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να εκχωρούν στις 
αρμόδιες αρχές το δικαίωμα διεξαγωγής 
γλωσσικών ελέγχων που καλύπτουν όλους 
τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες εάν 
αυτό απαιτείται ρητώς από το εθνικό 
σύστημα υγείας ή στην περίπτωση 
ανεξάρτητων επαγγελματιών που δεν 
υπάγονται στο εθνικό σύστημα υγείας, από 

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στην 
ασφάλεια των ασθενών ή στην ποιότητα 
της εκπαίδευσης, τα κράτη μέλη μπορούν 
να εκχωρούν στις αρμόδιες αρχές το 
δικαίωμα διεξαγωγής γλωσσικών ελέγχων 
που καλύπτουν όλους τους 
ενδιαφερόμενους επαγγελματίες εάν αυτό 
απαιτείται ρητώς από το εθνικό σύστημα 
υγείας ή στην περίπτωση ανεξάρτητων 
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αντιπροσωπευτικές εθνικές οργανώσεις 
ασθενών.

επαγγελματιών που δεν υπάγονται στο 
εθνικό σύστημα υγείας, από 
αντιπροσωπευτικές εθνικές οργανώσεις 
ασθενών. Οι γλωσσικοί έλεγχοι που 
διενεργούνται από την αρμόδια αρχή δεν 
θίγουν το δικαίωμα του εργοδότη να 
προβαίνει, κατά περίπτωση, σε
περαιτέρω έλεγχο.

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τυχόν γλωσσικοί έλεγχοι περιορίζονται 
στον έλεγχο της γνώσης μίας από τις 
επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 
ανάλογα με την επιλογή του 
ενδιαφερόμενου, είναι αναλογικοί προς τη 
δραστηριότητα που ασκείται και δεν
επιβαρύνουν τον επαγγελματία. Ο 
τελευταίος δύναται να προσφύγει κατά του 
ελέγχου αυτού ενώπιον της εθνικής 
δικαιοδοσίας.

Η τυχόν επαλήθευση των γλωσσικών 
γνώσεων είναι αναλογική προς τη 
δραστηριότητα που ασκείται και δεν
επιβαρύνει τον επαγγελματία. Ο 
τελευταίος δύναται να προσφύγει κατά του 
ελέγχου αυτού ενώπιον της εθνικής 
δικαιοδοσίας.

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 39
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 55 α – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναγνώριση αμειβόμενης πρακτικής 
άσκησης

Αναγνώριση πρακτικής άσκησης

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 39
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Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 55 α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη παραχώρηση πρόσβασης σε ένα 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, το 
κράτος μέλος υποδοχής αναγνωρίζει την 
αμειβόμενη πρακτική άσκηση που 
πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος 
και πιστοποιείται από αρμόδια αρχή του εν 
λόγω κράτους μέλους.».

Για τη παραχώρηση πρόσβασης σε ένα 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, το 
κράτος μέλος υποδοχής λαμβάνει 
αναλόγως υπόψη την πρακτική άσκηση 
που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος 
μέλος και πιστοποιείται από αρμόδια αρχή 
του εν λόγω κράτους μέλους.

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όλων των 
άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή 
σχετικά με την ταυτότητα ενός 
επαγγελματία στον οποίο έχει απαγορευτεί 
από τις εθνικές αρχές ή τα δικαστήρια η 
άσκηση, ακόμα και προσωρινά, των 
ακόλουθων επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων στην επικράτεια του εν 
λόγω κράτους μέλους:

1. Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όλων των 
άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή 
σχετικά με την ταυτότητα ενός 
επαγγελματία ο οποίος έχει στερηθεί 
προσωρινά ή μόνιμα του δικαιώματος 
άσκησης, στο κράτος μέλος καταγωγής ή 
υποδοχής του, των ακόλουθων 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων:

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) νοσοκόμοι που αναγνωρίζονται κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 10·
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Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 42
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται 
από την οδηγία 2006/123/ΕΚ, εάν ένας 
επαγγελματίας εγκατεστημένος σε ένα 
κράτος μέλος διεξάγει μια επαγγελματική 
δραστηριότητα υπό επαγγελματικό τίτλο 
διαφορετικό από αυτούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 και στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας, ένα κράτος μέλος 
ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τα 
υπόλοιπα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή από τη στιγμή που 
περιέρχονται σε γνώση του τυχόν 
συμπεριφορές, συγκεκριμένες πράξεις ή 
περιστάσεις που σχετίζονται με την εν 
λόγω δραστηριότητα και που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή ζημία 
στην υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων 
ή του περιβάλλοντος σε άλλο κράτος 
μέλος. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν 
υπερβαίνουν τις πληροφορίες που είναι 
απολύτως απαραίτητες για τον 
προσδιορισμό του σχετικού επαγγελματία 
και περιλαμβάνουν μια παραπομπή στην 
απόφαση της αρμόδιας αρχής που του/της 
απαγορεύει να ασκεί τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες. Άλλα κράτη μέλη 
μπορούν να ζητήσουν περαιτέρω 
πληροφορίες υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στα άρθρα 8 και 56.

2. Εάν ένας επαγγελματίας 
εγκατεστημένος σε ένα κράτος μέλος 
διεξάγει μια επαγγελματική δραστηριότητα 
υπό επαγγελματικό τίτλο διαφορετικό από 
αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 και στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, 
ένα κράτος μέλος ενημερώνει χωρίς 
καθυστέρηση τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή από τη 
στιγμή που περιέρχονται σε γνώση του 
τυχόν συμπεριφορές, συγκεκριμένες 
πράξεις ή περιστάσεις που σχετίζονται με 
την εν λόγω δραστηριότητα και που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν ζημία στην 
υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, στο 
δημόσιο συμφέρον ή στο περιβάλλον σε 
άλλο κράτος μέλος. Οι εν λόγω 
πληροφορίες δεν υπερβαίνουν τις 
πληροφορίες που είναι απολύτως 
απαραίτητες για τον προσδιορισμό του 
σχετικού επαγγελματία και περιλαμβάνουν 
μια παραπομπή στην απόφαση της 
αρμόδιας αρχής που του/της απαγορεύει να 
ασκεί τις επαγγελματικές δραστηριότητες.
Άλλα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν 
περαιτέρω πληροφορίες υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 8 
και 56.

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός προειδοποίησης δεν πρέπει να περιοριστεί σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται 
από την Οδηγία 2006/123/ΕΚ, αλλά να επεκταθεί σε όλα τα επαγγέλματα για τις περιπτώσεις 
δραστηριοτήτων που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημία όχι μόνο στην υγεία και ασφάλεια 
προσώπων και στο περιβάλλον σε άλλο κράτος μέλος, αλλά και στο δημόσιο συμφέρον επίσης.

Τροπολογία 80
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 44
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 57 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2006/123/ΕΚ σχετικά με τα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης. Τυχόν χρονικά όρια που 
ισχύουν για τα κράτη μέλη για τη 
συμμόρφωση με διαδικασίες ή 
διατυπώσεις που ορίζονται στην οδηγία 
αυτή ξεκινούν τη στιγμή της υποβολής 
μιας αίτησης από ένα πολίτη σε ένα κέντρο
ενιαίας εξυπηρέτησης.

4. Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2006/123/ΕΚ σχετικά με τα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης. Τυχόν χρονικά όρια που 
ισχύουν για τα κράτη μέλη για τη 
συμμόρφωση με διαδικασίες ή 
διατυπώσεις που ορίζονται στην οδηγία 
αυτή ξεκινούν τη στιγμή της υποβολής 
μιας ολοκληρωμένης αίτησης από ένα 
πολίτη μέσω ενός κέντρου ενιαίας 
εξυπηρέτησης στην αρμόδια αρχή.

Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 44 
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 57 α – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης θα 
λειτουργούν με την επιφύλαξη της 
κατανομής αρμοδιοτήτων και εξουσιών 
μεταξύ των διαφόρων αρχών εντός των 
εθνικών συστημάτων.

Τροπολογία 82

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 46
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 58 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή 
για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων. Πρόκειται για επιτροπή κατά 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή 
για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων, διασφαλίζοντας κατάλληλη 
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την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

εκπροσώπηση και διαβούλευση με 
εμπειρογνώμονες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο. Πρόκειται για 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.
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