
PA\902601EL.doc PE489.564v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

2011/0435(COD)

1.6.2012

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού [...] σχετικά 
με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της 
εσωτερικής αγοράς
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Licia Ronzulli



PE489.564v01-00 2/13 PA\902601EL.doc

EL

PA_Legam



PA\902601EL.doc 3/13 PE489.564v01-00

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων θέσπισε και 
ομογενοποίησε 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 τη 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 των 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 κανονιστικό 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 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 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 ικανοτήτων, που απαιτούνται 
ενδεχομένως για την πρόσβαση στο 
επάγγελμα ως αντισταθμιστικά μέτρα, 
πρέπει να εγγυώνται και να τηρούν τις 
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αρχές της διαφάνειας και της 
αμεροληψίας. 

Or. it

Τροπολογία 2
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.

Or. it

Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα επαγγέλματα της νοσηλευτικής και 
της μαιευτικής έχουν εξελιχθεί σημαντικά 
τις τελευταίες τρεις δεκαετίες: η 

(15) Τα επαγγέλματα της νοσηλευτικής και 
της μαιευτικής έχουν εξελιχθεί σημαντικά 
τις τελευταίες τρεις δεκαετίες: η 
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περίθαλψη σε επίπεδο κοινότητας, η χρήση 
σύνθετων θεραπειών και η συνεχής 
ανάπτυξη της τεχνολογίας προϋποθέτουν 
την ικανότητα για πιο ανεξάρτητη εργασία
από τους νοσηλευτές και τις μαίες.
Προκειμένου να είναι προετοιμασμένοι να 
αντιμετωπίσουν αυτές τις περίπλοκες 
ανάγκες περίθαλψης, οι φοιτητές σχολών 
νοσηλευτικής και μαιευτικής πρέπει να 
έχουν ένα καλό υπόβαθρο γενικής 
εκπαίδευσης πριν ξεκινήσουν την
κατάρτισή τους. Συνεπώς, οι προϋποθέσεις 
αποδοχής στην εν λόγω κατάρτιση πρέπει 
να αυξηθούν σε δωδεκαετή γενική 
εκπαίδευση ή επιτυχή εξέταση αντίστοιχου 
επιπέδου.

περίθαλψη σε επίπεδο κοινότητας, η χρήση 
σύνθετων θεραπειών και η συνεχής 
ανάπτυξη της τεχνολογίας προϋποθέτουν 
την ικανότητα χειρισμού νέων και πιο 
εκτεταμένων ευθυνών από τους 
νοσηλευτές και τις μαίες. Προκειμένου να 
είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν 
αυτές τις περίπλοκες ανάγκες περίθαλψης, 
οι φοιτητές σχολών νοσηλευτικής και 
μαιευτικής πρέπει να έχουν ένα καλό 
υπόβαθρο γενικής εκπαίδευσης πριν
αποκτήσουν πρόσβαση στην κατάρτισή 
τους. Συνεπώς, οι προϋποθέσεις αποδοχής 
στην εν λόγω κατάρτιση πρέπει να 
αυξηθούν σε δωδεκαετή γενική 
εκπαίδευση ή επιτυχή εξέταση αντίστοιχου 
επιπέδου.

Or. it

Τροπολογία 4
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 
στο κράτος μέλος υποδοχής.

(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 εργαζομένων, ιδιαίτερα 
προς το συμφέρον της ασφάλειας των 
ασθενών. Εντούτοις, οι γλωσσικοί έλεγχοι 
δεν πρέπει να αποτελούν αιτία 
αποκλεισμού επαγγελματιών από την 
αγορά εργασίας στο κράτος μέλος 
υποδοχής και, επομένως, θα έπρεπε να 
είναι εύλογοι και αναγκαίοι.

Or. it
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Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α – σημείο i
Οδηγία 2005/36/EΚ
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 πλήρους 
απασχόλησης ή ισοδύναμης μερικής 
απασχόλησης του σχετικού επαγγέλματος 
σ' ένα κράτος μέλος, η οποία ευνοεί, όσον 
αφορά μια ειδική επαγγελματική 
κατηγορία, τη διαμόρφωση προτύπων 
γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων·

Or. it

Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α – σημείο ii
Οδηγία 2005/36/EΚ
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 
ιθαγένειας ή από τον αρμόδιο φορέα, με 
το οποίο αποδεικνύεται η αναγνώριση των 
προσόντων και των ικανοτήτων 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·

Or. it
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Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 4α – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή υποστηρίζει τα κράτη 
μέλη κατά την υλοποίηση μιας πορείας 
προς την κατεύθυνση της υποχρεωτικής 
θέσπισης της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας. Της πορείας 
αυτής θα προηγηθεί ενδεχομένως μια 
μελέτη του αντίκτυπου. 

Or. it

Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 4α – παράγραφος 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
κριτήρια με βάση τα οποία μπορούν να 
προσδιοριστούν τα επιμέρους 
επαγγέλματα, στα οποία θα πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα όσον αφορά την 
έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας.
Κατ΄ αρχάς, αναφέρονται ως κριτήρια 
προτεραιότητας τα εξής:

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.
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Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 4γ – 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 
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.

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 
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.

Or. it

Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 4γ – 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 

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 
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νομοθεσίας. νομοθεσίας.

Or. it

Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 4δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά τη λήψη μιας ολοκληρωμένης 
αίτησης για ευρωπαϊκή 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 αιτούν ενημερώνεται από το 
κράτος μέλος καταγωγής σχετικά με την 
πορεία της διαδικασίας.

1. Μετά τη λήψη μιας ολοκληρωμένης 
αίτησης για ευρωπαϊκή επαγγελματική 
ταυτότητα, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής ελέγχει και 
επιβεβαιώνει εντός τεσσάρων 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 αιτούν ενημερώνεται από το 
κράτος μέλος καταγωγής σχετικά με την 
πορεία της διαδικασίας.

Or. it

Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 4ε – 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 

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 
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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.

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
εγκαίρως σχετικά με τυχόν αλλαγές από 
τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές.

Or. it

Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 4ε – 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 χωρίς κανένα κόστος 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.

Or. it

Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
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Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 4στ – 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 
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·

α) οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της 
επαγγελματικής δραστηριότητας που ασκεί 
νομίμως ο αιτών στο κράτος μέλος 
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·

Or. it

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/EΚ
Άρθρο 4στ – 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. Μια αίτηση μερικής πρόσβασης μπορεί 
να απορριφθεί εάν η σχετική απόρριψη 
δικαιολογείται βάσει ενός επιτακτικού 
λόγου γενικού συμφέροντος, διασφαλίζει 
την επίτευξη του σκοπούμενου στόχου και 
δεν υπερβαίνει τα μέτρα που είναι 
απολύτως απαραίτητα.

Or. it
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Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Οδηγία 2005/36/EΚ
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

Or. it

Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 30 – στοιχείο α
Οδηγία 2005/36/EΚ
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) κατά τη διάρκεια ή 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.

Or. it


