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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 
είναι μία από τις 12 δράσεις της πράξης για την ενιαία αγορά σχετικά με την ενίσχυση της 
ανάπτυξης και την τόνωση της εμπιστοσύνης. Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η 
αύξηση της κινητικότητας στην ενιαία αγορά μέσω απλοποιημένων και σύντομων χρονικά 
διαδικασιών αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Μολονότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία προσώπων αποτελεί μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες στις οποίες 
στηρίζεται η ενιαία αγορά, σήμερα 20% των περιπτώσεων SOLVIT εξακολουθούν να 
αφορούν προβλήματα σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.

Με βάση τα αποτελέσματα δύο δημόσιων διαβουλεύσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε 
τον Δεκέμβριο του 2011 την πρότασή της σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας όσον 
αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.  

Επειδή η παρούσα γνωμοδότηση εκπονείται από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων η συντάκτρια γνωμοδότησης περιορίζεται κυρίως στα 
επαγγέλματα του κλάδου υγείας καθώς και στις πτυχές της πρότασης που συνδέονται με τον 
τομέα της υγείας. Κατά την αξιολόγηση της πρότασης η συντάκτρια έλαβε ως κριτήριο την 
ασφάλεια των ασθενών.  

Οι καίριες πτυχές της πρότασης είναι οι εξής:

Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα

Κύριο σημείο της πρότασης της Επιτροπής είναι η εισαγωγή μιας ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας, σημείο το οποίο χαιρετίζει άλλωστε και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του του Νοεμβρίου 2011. Με την ευρωπαϊκή επαγγελματική 
ταυτότητα, η οποία θα ισοδυναμεί με ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, η διαδικασία αναγνώρισης 
θα επιταχυνθεί και θα καταστεί απλούστερη και διαφανέστερη. Η εισαγωγή της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας θα πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση, κατόπιν αιτήσεως των 
επαγγελματικών ενώσεων. Εάν εισαχθεί η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα, τότε θα 
καταστεί υποχρεωτική η χρησιμοποίηση του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής 
αγορά (IMI). 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης χαιρετίζει την εισαγωγή της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητα και τη χρησιμοποίηση του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς, 
πιστεύει όμως, ότι ο εθελοντικός χαρακτήρας της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας θα 
πρέπει να τονιστεί ακόμη περισσότερο. Επιπλέον, πιστεύει ότι οι περιεχόμενες στην πρόταση 
προθεσμίες επεξεργασίας είναι ιδιαίτερα φιλόδοξες και ότι η λογιζόμενη έγκριση, βάσει της 
οποίας η επαγγελματική εξειδίκευση σε περίπτωση μη απόφασης του κράτους υποδοχής 
θεωρείται αυτόματα ως χορηγηθείσα μετά την περάτωση της προθεσμίας, έρχεται σε 
αντίθεση με τη βασική ιδέα της ασφάλειας των ασθενών. Εάν μία αρχή δεν ολοκληρώσει την 
αξιολόγηση αίτησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, παραδείγματος χάριν επειδή 
πρέπει να ζητήσει συμπληρωματικές βασικές πληροφορίες, θα αναγκασθεί να απορρίψει την 
αναγνώριση για να εξασφαλίσει ότι δεν τίθεται σε ισχύ τεκμαιρόμενη έγκριση. Ο αιτών θα 
αρχίσει εκ νέου τη διαδικασία αίτησης, πράγμα το οποίο θα προκαλέσει άσκοπες 
καθυστερήσεις, αποτέλεσμα που θα βρίσκεται σε αντίθεση με τη βασική ιδέα της ευρωπαϊκής 
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επαγγελματικής ταυτότητας, δηλαδή την επίσπευση της αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων. 

Κατώτατες απαιτήσεις για τα επαγγέλματα στο πλαίσιο της αυτόματης αναγνώρισης

Επί του παρόντος επτά επαγγέλματα, εκ των οποίων έξι επαγγέλματα στον κλάδο της υγείας, 
καλύπτονται από το σύστημα της αυτόματης αναγνώρισης: ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, 
νοσοκόμοι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη, μαίες καθώς και φαρμακοποιοί.  Η αυτόματη 
αναγνώριση βασίζεται στην εναρμόνιση του περιεχομένου της εκπαίδευσης και των 
ελάχιστων απαιτήσεων για την απόκτηση των επαγγελματικών προσόντων στα κράτη μέλη. 
Στη βάση αυτή πρέπει να αναγνωρίζονται αυτόματα τα διπλώματα επαγγελματικής 
κατάρτισης που αντιστοιχούν στο παράρτημα V της οδηγίας, χωρίς εκ των υστέρων εξέταση 
των προσόντων σε ένα άλλο κράτος μέλος. 

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει επικαιροποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων για την 
εκπαίδευση όσον αφορά τους ιατρούς, νοσοκόμους, καθώς και τις μαίες. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης είναι αντίθετη με την εισαγωγή βελτίωση της απαίτησης 
εισαγωγής προϋπόθεσης για την εκπαίδευση σε νοσοκόμους και μαίες από 10 σε 12 έτη 
γενικής σχολικής παιδείας. Ειδικά έχοντας υπόψη το γεγονός της επαπειλούμενης έλλειψης 
εξειδικευμένων ατόμων, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, θα καταστεί αναπόφευκτη η 
αύξηση της κινητικότητας στην ενιαία αγορά. Όμως στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι δεν θα δημιουργηθούν νέα τεχνητά εμπόδια στην κινητικότητα 
μέσω της αναβάθμισης των προϋποθέσεων πρόσβασης, όπως π.χ. ισχύει για τους νοσοκόμους 
και μαίες. Μία γενικότερη αναβάθμιση της προϋπόθεσης πρόσβασης, η οποία θα καθορίζεται 
μέσω της σχολικής εκπαίδευσης, έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο να καταπολεμηθεί η 
επαπειλούμενη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στην Ευρώπη. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί 
τις αυξημένες απαιτήσεις στο χώρο της υγείας ως επιχείρημα για την αναβάθμιση της 
γενικότερης σχολικής παιδείας. Η συντάκτρια γνωμοδότησης πιστεύει όμως, ότι οι αυξημένες 
απαιτήσεις στα εν λόγω επαγγέλματα του ιατρικού κλάδου μπορούν να ληφθούν καλύτερα 
υπόψη, όχι μέσω μεγαλύτερης σχολικής εκπαίδευσης, αλλά κυρίως μέσω της βελτιωμένης 
εκπαίδευσης. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών 
συστημάτων στην Ευρώπη, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί ξεχωριστά με την πάροδο του χρόνου, 
η επικέντρωση αποκλειστικά στον αριθμό των ετών φοίτησης δεν είναι ο ενδεικνυόμενος 
τρόπος για την επίτευξη του στόχου. Η οδηγία συντονίζει τις κατώτατες απαιτήσεις για την 
εκπαίδευση. Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα να ορίσουν μία γενική 
σχολική εκπαίδευση διάρκειας μεγαλύτερης των δέκα ετών ως προϋπόθεση εισαγωγής. 

Μερική πρόσβαση

Η μερική πρόσβαση ορίζει, ότι το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί κατ’ εξαίρεση να 
περιορίσει την πρόσβαση σε ένα ρυθμισμένο επάγγελμα στις δραστηριότητες που 
αντιστοιχούν στα προσόντα που έχουν αποκτηθεί στο κράτος προέλευσης. 

Η ιδέα της μερικής πρόσβασης κατ’ αρχήν επικροτείται, επειδή η μερική πρόσβαση μπορεί 
να συμβάλει στην αύξηση της κινητικότητας στην ΕΕ. Για λόγους προστασίας των ασθενών 
θα πρέπει όμως να απορριφθεί η χρησιμοποίηση της μερικής πρόσβασης στα επαγγέλματα 
του ιατρικού κλάδου. 
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Μηχανισμός προειδοποίησης

Η Επιτροπή προτείνει την εισαγωγή ενός μηχανισμού προειδοποίησης. Οι αρμόδιες αρχές 
ενός κράτους μέλους υποχρεώνονται βάσει της πρότασης της Επιτροπής, να προειδοποιούν 
τις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών για άτομα που ασκούν αναγνωρισμένο 
επάγγελμα, στα οποία η εξάσκηση του επαγγέλματός τους έχει απαγορευθεί από μία αρχή ή 
δικαστήριο. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης χαιρετίζει ιδιαίτερα την πρόοδο αυτή στην πρόταση της 
Επιτροπής, διότι κατά το παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες άτομα που ασκούσαν 
επάγγελμα του ιατρικού κλάδου, στα οποία είχε αφαιρεθεί στη χώρα προέλευσης η έγκριση 
για την άσκηση αυτού, να είναι σε θέση - χωρίς αυτό να γίνεται γνωστό - να εργάζονται σε 
ένα άλλο κράτος μέλος. 

Ο μηχανισμός προειδοποίησης θα πρέπει όμως να ισχύει για όλα τα επαγγέλματα του 
ιατρικού κλάδου - τόσο για αυτά στο σύστημα της αυτόματης αναγνώρισης όσο και για τα 
άλλα που ευρίσκονται στο σύστημα της γενικής αναγνώρισης. Ένας τεχνητός διαχωρισμός 
του μηχανισμού προειδοποίησης δεν εμφανίζεται ως ορθός από πλευράς ασφάλειας των 
ασθενών. 

Γλωσσικές απαιτήσεις 

Για να υπάρξει ασφάλεια όσον αφορά τους ασθενείς, θα πρέπει οι υπήκοοι των επαγγελμάτων 
του ιατρικού κλάδου να διαθέτουν επαρκείς γλωσσικές γνώσεις. Σύμφωνα με την άποψη της 
συντάκτριας γνωμοδότησης θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχουν 
γλωσσικές εξετάσεις πριν από την πρόσβαση στο σχετικό επάγγελμα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 46, 53 παράγραφος 1, 62 
και 114 αυτής,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 46, 53 παράγραφος 1, 62, 
114 και 168 αυτής,

Αιτιολόγηση

Η αναθεωρημένη οδηγία πρέπει να διασφαλίζει την προστασία του κοινού ως πρωτεύοντα 
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στόχο για την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών. Για τον σκοπό αυτόν, η πρόταση 
πρέπει να έχει κοινή νομική βάση τόσο τη δημόσια υγεία (άρθρο 168 της ΣΛΕΕ) όσο και την 
εσωτερική αγορά (άρθρο 114 της ΣΛΕΕ). Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι, όπου κριθεί 
αναγκαίο, τα κράτη μέλη διαθέτουν τα μέσα για την προστασία των ασθενών και των 
καταναλωτών από πιθανή βλάβη.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Προκειμένου να προαχθεί η ελεύθερη 
κυκλοφορία των επαγγελματιών, με την 
παράλληλη διασφάλιση 
αποτελεσματικότερης και διαφανέστερης 
αναγνώρισης των προσόντων είναι 
απαραίτητο να θεσπιστεί μια ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα. Συγκεκριμένα, 
η εν λόγω ταυτότητα είναι αναγκαία για τη 
διευκόλυνση της προσωρινής 
κινητικότητας και της αναγνώρισης 
δυνάμει του αυτόματου συστήματος 
αναγνώρισης, καθώς και για την προώθηση 
μιας απλουστευμένης διαδικασίας 
αναγνώρισης στο πλαίσιο του γενικού 
συστήματος. Η ταυτότητα πρέπει να 
εκδίδεται κατόπιν αίτησης του 
επαγγελματία και μετά την υποβολή των 
αναγκαίων εγγράφων και την ολοκλήρωση 
των σχετικών διαδικασιών ελέγχου και 
επαλήθευσης από τις αρμόδιες αρχές. Η 
λειτουργία της ταυτότητας πρέπει να 
υποστηρίζεται από το σύστημα 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς 
(ΙΜΙ) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. […] σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία μέσω του Συστήματος 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς. Ο 
εν λόγω μηχανισμός θα συμβάλλει στην 
ενίσχυση των συνεργειών και της 
εμπιστοσύνης μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών, ενώ παράλληλα θα καταργήσει το 
διπλασιασμό του διοικητικού φόρτου για 
τις αρχές και θα δημιουργήσει 
περισσότερη διαφάνεια και σαφήνεια για 

(3) Προκειμένου να προαχθεί η ελεύθερη 
κυκλοφορία των επαγγελματιών, με την 
παράλληλη διασφάλιση 
αποτελεσματικότερης και διαφανέστερης 
αναγνώρισης των προσόντων είναι 
απαραίτητο να θεσπιστεί μια ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα. Συγκεκριμένα, 
η εν λόγω ταυτότητα είναι αναγκαία για τη 
διευκόλυνση της προσωρινής 
κινητικότητας και της αναγνώρισης 
δυνάμει του αυτόματου συστήματος 
αναγνώρισης, καθώς και για την προώθηση 
μιας απλουστευμένης διαδικασίας 
αναγνώρισης στο πλαίσιο του γενικού 
συστήματος. Η ταυτότητα πρέπει να 
εκδίδεται κατόπιν αίτησης του 
επαγγελματία και μετά την υποβολή των 
αναγκαίων εγγράφων και την ολοκλήρωση 
των σχετικών διαδικασιών ελέγχου και 
επαλήθευσης από τις αρμόδιες αρχές. Η 
λειτουργία της ταυτότητας πρέπει να 
υποστηρίζεται από το σύστημα 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς 
(ΙΜΙ) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. […] σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία μέσω του Συστήματος 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς. Ο 
εν λόγω μηχανισμός θα συμβάλλει στην 
ενίσχυση των συνεργειών και της 
εμπιστοσύνης μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών, ενώ παράλληλα θα καταργήσει το 
διπλασιασμό του διοικητικού φόρτου για 
τις αρχές και θα δημιουργήσει 
περισσότερη διαφάνεια και σαφήνεια για 
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τους επαγγελματίες. Η διαδικασία 
υποβολής αίτησης και έκδοσης της 
ταυτότητας πρέπει να έχει σαφή δομή και 
να περιλαμβάνει διασφαλίσεις και τα 
αντίστοιχα δικαιώματα έφεσης του 
αιτούντος. Η ταυτότητα και η σχετική ροή 
εργασιών στο πλαίσιο του ΙΜΙ πρέπει να 
διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την 
αυθεντικότητα και την εμπιστευτικότητα 
των αποθηκευμένων δεδομένων και να 
αποτρέπουν την παράνομη και μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις 
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά.

τους επαγγελματίες. Η διαδικασία 
υποβολής αίτησης και έκδοσης της 
ταυτότητας πρέπει να έχει σαφή δομή και 
να περιλαμβάνει διασφαλίσεις και τα 
αντίστοιχα δικαιώματα έφεσης του 
αιτούντος. Η ταυτότητα και η σχετική ροή 
εργασιών στο πλαίσιο του ΙΜΙ πρέπει να 
διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την 
αυθεντικότητα και την εμπιστευτικότητα 
των αποθηκευμένων δεδομένων και να 
αποτρέπουν την παράνομη και μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις 
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά. 
Υπογραμμίζει ότι η πρακτική 
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων 
με τη χρήση της ταυτότητας αποτελεί 
αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους 
μέλους υποδοχής.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ουδεμία σύγχυση ως προς το μέρος 
που είναι υπεύθυνο για την αναγνώριση της επαγγελματικής ταυτότητας· το κράτος μέλος 
υποδοχής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ασφάλειας 
και της ποιότητας κατά τη διαδικασία αναγνώρισης.

Τροπολογία 3

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 

(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 
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επαγγελματίας, υπό αυτές τις 
συγκεκριμένες περιστάσεις ένα κράτος 
μέλος υποδοχής πρέπει να χορηγήσει 
μερική πρόσβαση. Ωστόσο, σε περίπτωση 
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.

επαγγελματίας, υπό αυτές τις 
συγκεκριμένες περιστάσεις ένα κράτος 
μέλος υποδοχής πρέπει να χορηγήσει 
μερική πρόσβαση. Ωστόσο, σε περίπτωση 
που υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι γενικού 
συμφέροντος που συνδέονται με την 
ασφάλεια των ασθενών, ένα κράτος μέλος 
πρέπει να μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση 
μερικής πρόσβασης. Για λόγους 
ασφάλειας των ασθενών δεν εφαρμόζεται 
η μερική πρόσβαση στα επαγγέλματα του 
κλάδου υγείας που αφορούν την ασφάλεια 
του ασθενή. 

Αιτιολόγηση

Για λόγους εξασφάλισης των ασθενών η μερική πρόσβαση δεν χρησιμοποιείται στα 
επαγγέλματα του ιατρικού κλάδου. Για τα εν λόγω επαγγέλματα, τα οποία υπάγονται στην 
αυτόματη αναγνώριση ισχύουν ούτως ή άλλως κατώτατες απαιτήσεις για την εκπαίδευση που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Μερική πρόσβαση στα εν λόγω επαγγέλματα έρχεται ως εκ 
τούτου σε αντίθεση με την έννοια της αυτόματης αναγνώρισης.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα επαγγέλματα της νοσηλευτικής και της 
μαιευτικής έχουν εξελιχθεί σημαντικά τις 
τελευταίες τρεις δεκαετίες: η 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.

Τα επαγγέλματα της νοσηλευτικής και της 
μαιευτικής έχουν εξελιχθεί σημαντικά τις 
τελευταίες τρεις δεκαετίες: η 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 συνεχίσουν να έχουν 
ένα καλό υπόβαθρο γενικής εκπαίδευσης 
πριν ξεκινήσουν την κατάρτισή τους· ο 
καθοριστικός παράγοντας πάντως είναι η 
ποιότητα και το περιεχόμενο της 
κατάρτισης, οι οποίοι πρέπει να
ευθυγραμμίζονται διαρκώς με τις νέες 
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προκλήσεις με τις οποίες έρχονται 
αντιμέτωπα αυτά τα επαγγέλματα.

Αιτιολόγηση

Die Richtlinie koordiniert die Mindestanforderungen an die Ausbildung. Durch die 
Kumulation von Jahren und Stunden in Artikel 31 Absatz 3 Unterabsatz 1 werden diese 
bereits – wie bei den Ärzten – verschärft. Wie bei den Ärzten, bei denen den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten durch Absenkung der Mindestausbildungsdauer in 
Jahren Rechnung getragen wird, ist es auch bei den Krankenschwestern und Pflegern, die für 
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, notwendig, den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen und die 
Zulassungsvoraussetzung auf eine mindestens zehnjährige allgemeine Schulausbildung 
festzusetzen. Zudem kann den gestiegenen Anforderungen im Gesundheitswesen nicht durch 
eine längere Schulbildung, sondern durch eine verbesserte Ausbildung Rechnung getragen 
werden. 

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Η κινητικότητα των επαγγελματιών 
του κλάδου της υγείας πρέπει επίσης να 
εξεταστεί στο γενικότερο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού του 
κλάδου της υγείας, το οποίο πρέπει να 
αποτελέσει μέρος μιας ειδικής 
στρατηγικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, 
προκειμένου να διασφαλιστεί το 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας ασθενών 
και καταναλωτών και να διατηρηθεί 
παράλληλα η οικονομική και οργανωτική 
βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων 
υγείας.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Τα δυϊκά συστήματα 
επαγγελματικής κατάρτισης αποτελούν 
κλειδί για τη μείωση της ανεργίας των 
νέων, καθώς είναι δεόντως 
προσανατολισμένα στις απαιτήσεις της 
οικονομίας και της αγοράς εργασίας. 
Αυτό εγγυάται την εύκολη μετάβαση από 
την εκπαίδευση στην επαγγελματική 
δραστηριότητα. Επομένως, εάν πρέπει να 
υπάρξει κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης για 
ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα, για το οποίο ισχύει ήδη δυϊκό 
σύστημα εκπαίδευσης σε ένα κράτος 
μέλος, το εν λόγω κοινό πλαίσιο 
εκπαίδευσης πρέπει να προσανατολίζεται 
σε αυτή την εννοιολογική προσέγγιση, 
τηρώντας το ισχύον πρότυπο στο εν λόγω 
κράτος μέλος.

Τροπολογία 7

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 
υποχρεώσεις των επαγγελματιών να 
διαθέτουν τις αναγκαίες γλωσσικές 
δεξιότητες. Η αναθεώρηση της εν λόγω 
υποχρέωσης αποκάλυψε την ανάγκη
διευκρίνισης των εν λόγω γλωσσικών 
υποχρεώσεων και αποσαφήνισης του 
ρόλου των αρμόδιων αρχών και των 
εργαζομένων, ιδιαίτερα προς το συμφέρον 
της ασφάλειας των ασθενών.

Μολονότι οι γλωσσικοί έλεγχοι δεν πρέπει 
να αποτελούν αιτία άρνησης 
αναγνώρισης επαγγελματικού προσόντος, 
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στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις για τους ασθενείς, μεταξύ 
άλλων για την ασφάλεια και τη 
θεραπευτική αγωγή των ασθενών, την 
παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών 
στους ασθενείς, έχει ουσιώδη σημασία να 
ελέγχονται οι γλωσσικές γνώσεις πριν από 
την πρόσβαση στο επάγγελμα. Η γνώση 
της επίσημης γλώσσας ή των επισήμων 
γλωσσών της περιοχής όπου επιθυμεί να 
εργασθεί ο επαγγελματίας αποτελεί 
επομένως προϋπόθεση εκ των ων ουκ 
άνευ. Εν προκειμένω, πρέπει να ισχύει ως 
πρότυπο τουλάχιστον το επίπεδο C1 του 
Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς 
για τις Γλώσσες.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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. Όλα τα 
κράτη μέλη πρέπει να ειδοποιούνται σε 
περίπτωση που κάποιος επαγγελματίας, 
έπειτα από πειθαρχική ποινή ή ποινική 
καταδίκη η οποία περιορίζει πλήρως ή 
μερικώς τη νόμιμη άσκηση του 
επαγγέλματος, δεν δικαιούται πλέον να 
μετακομίσει σε άλλο κράτος μέλος ή αν, 
κατά την υποβολή αίτησης αναγνώρισης 
επαγγελματικών προσόντων 
χρησιμοποίησε ή επιχείρησε να 
χρησιμοποιήσει πλαστά έγγραφα. Η εν 
λόγω προειδοποίηση πρέπει να 
ενεργοποιείται μέσω του ΙΜΙ ανεξάρτητα 
από το εάν ο επαγγελματίας έχει ασκήσει 
οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του 
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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.

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.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη από την Επιτροπή διατύπωση θα είχε ως αποτέλεσμα ότι ο μηχανισμός 
προειδοποίησης θα χρησιμοποιείτο μόνο στα επαγγέλματα του ιατρικού κλάδου που υπόκεινται 
στην αυτόματη αναγνώριση. Για λόγους ασφάλειας των ασθενών δεν θα πρέπει να υφίσταται 
κανένας τεχνητός διαχωρισμός μεταξύ των επαγγελμάτων του ιατρικού κλάδου που υπόκεινται 
στην αυτόματη αναγνώριση και σε αυτά που υπόκεινται στη διαδικασία γενικής αναγνώρισης. 

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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, τις 
τροποποιήσεις του καταλόγου των 
δραστηριοτήτων του παραρτήματος IV, τη 
διευκρίνιση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων των αρχιτεκτόνων, την 
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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 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.

προσαρμογή των ελάχιστων περιόδων 
εκπαίδευσης για τις 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.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι σύμφωνα με το άρθρο 166 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεύθυνα για τον καθορισμό των περιεχομένων της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης. 

Τροπολογία 10
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1, προστίθεται η 
ακόλουθη τρίτη παράγραφος:
«Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των απαραίτητων μέτρων για 
τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας της υγείας και των 
καταναλωτών».

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-ι) «δυϊκή εκπαίδευση»: η 
εναλλασσόμενη παροχή επαγγελματικών 
δεξιοτήτων σε επιχειρήσεις και 
επαγγελματικές σχολές βάσει 
συντονισμένων μεταξύ τους 
εκπαιδευτικών και ποιοτικών προτύπων. 
Εν προκειμένω, ως «επαγγελματικές 
δεξιότητες» νοούνται η ικανότητα και η 
διάθεση αξιοποίησης γνώσεων, 
ικανοτήτων, καθώς και προσωπικών, 
κοινωνικών και μεθοδολογικών 
δεξιοτήτων τόσο σε εργασιακές συνθήκες 
όσο και για την επαγγελματική και 
προσωπική ανάπτυξη·

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α – σημείο ii 
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) «αμειβόμενη 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, βάσει 
νομοθετικών, κανονιστικών ή 
διοικητικών διατάξεων ενός κράτους 
μέλους·

Αιτιολόγηση

Ο όρος «αμειβόμενη» πρέπει να διαγραφεί εφόσον όσοι κάνουν πρακτική άσκηση, η οποία 
αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την επαγγελματική τους κατάρτιση, δεν πρέπει να βρίσκονται 
σε μειονεκτική θέση, εάν η εν λόγω άσκηση γίνεται αμισθί. Η συμπερίληψη της φράσης «βάσει 
νομοθετικών, ρυθμιστικών ή διοικητικών διατάξεων ενός κράτους μέλους» διευκρινίζει ότι οι 
προϋποθέσεις πρόσβασης σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα καθορίζονται από το 
κράτος μέλος.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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/την
επαγγελματία από την αρμόδια αρχή για 
τεκμηρίωση των προσόντων του/της 
κατόπιν αιτήσεως για τους σκοπούς 
εγκατάστασης σε ένα κράτος μέλος 
υποδοχής ή παροχής υπηρεσιών σε ένα 
κράτος μέλος υποδοχής σε προσωρινή και 
περιστασιακή βάση·

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4α – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
κάτοχος μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας επωφελείται από όλα τα 
δικαιώματα που ορίζονται στα άρθρα 4β 
έως 4ε, από τη στιγμή της επικύρωσης της 
ταυτότητας από την αρμόδια αρχή του
σχετικού κράτους μέλους, όπως 
προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 του 
παρόντος άρθρου.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
κάτοχος μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας επωφελείται από όλα τα 
δικαιώματα που ορίζονται στα άρθρα 4β 
έως 4ε, υπό την προϋπόθεση της 
επικύρωσης της ταυτότητας από την 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους
υποδοχής, όπως προβλέπεται στις 
παραγράφους 3 και 4 του παρόντος 
άρθρου.

Αιτιολόγηση

Για επαγγέλματα που έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, δυνάμει του συστήματος 
γενικής και αυτόματης αναγνώρισης, το κράτος μέλος υποδοχής πρέπει να έχει την ευθύνη της 
επικύρωσης της επαγγελματικής ταυτότητας.

Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ο κάτοχος ενός τίτλου σκοπεύει να 
παράσχει υπηρεσίες σύμφωνα με τον Τίτλο 
ΙΙ, πλην αυτών που καλύπτονται από το 
άρθρο 7 παράγραφος 4, η ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα δημιουργείται 
και επικυρώνεται από την αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα 
με τα άρθρα 4β και 4γ.

3. Εάν ο κάτοχος ενός τίτλου σκοπεύει να 
παράσχει υπηρεσίες σύμφωνα με τον Τίτλο 
ΙΙ, πλην αυτών που καλύπτονται από το 
άρθρο 7 παράγραφος 4, και στην 
περίπτωση επαγγελματιών του κλάδου 
υγείας οι οποίοι επωφελούνται από την 
αυτόματη αναγνώριση δυνάμει της 
οδηγίας 2005/36/ΕΚ, η ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα δημιουργείται 
και εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με τα 
άρθρα 4β και 4γ και επικυρώνεται από το 
κράτος μέλος υποδοχής.

Αιτιολόγηση

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων υπάγεται στις αρμοδιότητες του κράτους μέλους 
υποδοχής. Για επαγγέλματα που έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, δυνάμει του 
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γενικού και αυτόματου συστήματος αναγνώρισης, το κράτος μέλος υποδοχής πρέπει να έχει την 
ευθύνη της επικύρωσης της επαγγελματικής ταυτότητας.

Τροπολογία 16

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

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 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.

Αιτιολόγηση

Επειδή συνιστάται στα κράτη μέλη, με βάση τις υφιστάμενες δομές, να καθορίσουν τις αρμόδιες 
αρχές για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας, θα πρέπει να διαγραφεί η αναφορά στις 
υπηρεσίες παροχής υποστήριξης.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4α – παράγραφος 6
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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. Κατόπιν αιτήσεως, οι ευρωπαϊκές 
επαγγελματικές ταυτότητες διατίθενται για
επιλεγμένα επαγγέλματα που καλύπτονται 
από εκτελεστικές πράξεις οι οποίες 
εκδίδονται από την Επιτροπή σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που
αναφέρεται στο άρθρο 58.

Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει την 
ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 
μέσω εκτελεστικής πράξης, σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 58, με την προϋπόθεση ότι 
υπάρχει επαρκής κινητικότητα ή εν 
δυνάμει επαρκής κινητικότητα στο εν 
λόγω επάγγελμα, επαρκές ενδιαφέρον από 
τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη ή ότι το 
επάγγελμα έχει κατοχυρωθεί νομοθετικά 
σε επαρκή αριθμό κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να χρησιμοποιείται καθώς θεωρείται ότι η εκτελεστική πράξη 
σχετίζεται με «προγράμματα τα οποία έχουν σημαντικές επιπτώσεις δυνάμει του άρθρου 2 
παράγραφος 2 ή του κανονισμού 182/2011.
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Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θα 
προσδιορίσουν επίσης τη μορφή της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, 
τις μεταφράσεις που είναι απαραίτητες 
για την υποστήριξη της αίτησης έκδοσης 
μιας 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.

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Ο υπολογισμός και η κατανομή των τελών εμπίπτει στον τομέα αρμοδιότητας των κρατών 
μελών και ως εκ τούτου διαγράφεται. 

Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι ο κάτοχος 
επαγγελματικών προσόντων μπορεί να 
υποβάλει αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του 
με οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων 
και μέσω ενός διαδικτυακού εργαλείου.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι ο κάτοχος 
επαγγελματικών προσόντων μπορεί να 
υποβάλει αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας σε γραπτή ή 
ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το 
άρθρο 57.

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αιτήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται 
μέσω των εγγράφων που απαιτούνται από 
το άρθρο 7 παράγραφος 2 και από το 
παράρτημα VII ανάλογα με την 
περίπτωση. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
σχετικά με τον προσδιορισμό των 
λεπτομερειών των εν λόγω εγγράφων.

2. Οι αιτήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται 
μέσω των εγγράφων που απαιτούνται από 
το άρθρο 7 παράγραφος 2 και από το 
παράρτημα VII ανάλογα με την 
περίπτωση. Σε περίπτωση αιτιολογημένης 
αμφιβολίας το κράτος μέλος υποδοχής 
μπορεί να ζητήσει τη διαβίβαση των 
πρωτοτύπων εγγράφων. 
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Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4β – 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. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 58.

Αιτιολόγηση

Το σύστημα ενημέρωσης της Ενιαίας Αγοράς αποτελεί όργανο για επικοινωνία μεταξύ των
αρχών. Τρίτοι, όπως παραδείγματος χάρη ο αιτών, δεν θα πρέπει να έχουν καμία πρόσβαση στο 
IMI. 

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4γ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα για 
προσωρινή παροχή υπηρεσιών πλην των 
καλυπτόμενων από το άρθρο 7 
παράγραφος 4

Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα για 
προσωρινή παροχή υπηρεσιών πλην των 
καλυπτόμενων από το άρθρο 7 
παράγραφος 4 και για τους επαγγελματίες 
του κλάδου υγείας που επωφελούνται από 
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την αυτόματη αναγνώριση, δυνάμει της 
οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Για τα κλαδικά επαγγέλματα υγείας, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους πρέπει να διατηρούν 
την ευθύνη επικύρωσης της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
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 και τα 
δικαιολογητικά και εκδίδει την
ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 
εντός ενός μηνός από την ημερομηνία 
λήψης της ολοκληρωμένης αίτησης.
Κατόπιν αποστέλλει την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα απευθείας στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής και ενημερώνει ανάλογα τον 
αιτούντα. Το οικείο κράτος μέλος 
υποδοχής συντάσσει τη δήλωση που 
προβλέπεται στο άρθρο 7. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 1,
το κράτος μέλος υποδοχής απαγορεύεται 
να ζητήσει περαιτέρω δήλωση δυνάμει του 
άρθρου 7 για τα επόμενα δύο έτη.

Τροπολογία 26

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

υποδοχής ή η μη έκδοση απόφασης εντός 
της περιόδου των τεσσάρων εβδομάδων 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί 
να εφεσιβληθεί δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας.

Αιτιολόγηση

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων υπάγεται στις αρμοδιότητες του κράτους μέλους 
υποδοχής. Για να δοθεί επαρκής χρόνος στις αρμόδιες αρχές για την εξέταση των εγγράφων 
είναι απαραίτητη η διεύρυνση των σχετικών προθεσμιών.

Τροπολογία 27

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ένας κάτοχος ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας επιθυμεί να 
παράσχει υπηρεσίες σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από αυτά που έχουν 
ενημερωθεί αρχικά σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 ή εάν επιθυμεί να συνεχίσει 
να παρέχει τις υπηρεσίες του μετά το πέρας 
της περιόδου των δύο ετών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, μπορεί να 
συνεχίσει να χρησιμοποιεί την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, ο κάτοχος της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας υποβάλλει τη 
δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 7.

3. Εάν ένας κάτοχος ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας επιθυμεί να 
παράσχει υπηρεσίες σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από αυτά που έχουν 
ενημερωθεί αρχικά σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 ή εάν επιθυμεί να συνεχίσει 
να παρέχει τις υπηρεσίες του μετά το πέρας 
της περιόδου των δύο ετών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, μπορεί να 
συνεχίσει να χρησιμοποιεί την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1. Η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους καταγωγής αποστέλλει 
την ενημερωμένη ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα στο οικείο 
κράτος μέλος υποδοχής. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, ο κάτοχος της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας υποβάλλει τη 
δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 7.

Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 
ισχύει για όσο διάστημα ο κάτοχός της 
διατηρεί το δικαίωμα άσκησης του 
επαγγέλματός του στο κράτος μέλος 
καταγωγής βάσει των εγγράφων και των 
πληροφοριών που περιέχονται στο αρχείο 
ΙΜΙ.

4. Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 
ισχύει για όσο διάστημα ο κάτοχός της 
διατηρεί το δικαίωμα άσκησης του 
επαγγέλματός του στο κράτος μέλος 
καταγωγής βάσει των εγγράφων και των 
πληροφοριών που περιέχονται στο αρχείο 
ΙΜΙ εκτός εάν απαγορευτεί στον κάτοχο 
να ασκεί το εν λόγω επάγγελμα σε όλα τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 29

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα για 
εγκατάσταση και για προσωρινή παροχή 
υπηρεσιών δυνάμει του άρθρου 7 
παράγραφος 4.

Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα για 
εγκατάσταση και για προσωρινή παροχή 
υπηρεσιών δυνάμει του άρθρου 7 
παράγραφος 4 και για προσωρινή παροχή 
υπηρεσιών από επαγγελματίες του κλάδου 
υγείας που επωφελούνται από την 
αυτόματη αναγνώριση δυνάμει του 
Τίτλου III Κεφάλαιο III

Αιτιολόγηση

Το κράτος μέλος υποδοχής αποφασίζει για την έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας που αφορά εγκατάσταση, προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών δυνάμει 
του άρθρου 7 παράγραφος 4 (νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα που έχουν επιπτώσεις 
στη δημόσια υγεία και ασφάλεια) αλλά και την προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών 
από επαγγελματίες του κλάδου υγείας που επωφελούνται από την αυτόματη αναγνώριση 
δυνάμει του Τίτλου III, Κεφάλαιο III της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Τα κλαδικά επαγγέλματα υγείας 
είναι οι βασικοί πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια 
ασφάλεια· όταν προκύπτουν προβλήματα κατά την περίθαλψη δεν επηρεάζεται μόνο ο ασθενής, 
αλλά και το σύστημα υγείας του κράτους υποδοχής.

Τροπολογία 30
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
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 πέντε εβδομάδων την 
αυθεντικότητα και την εγκυρότητα των
υποβληθέντων 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.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4δ – 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 οκτώ 
εβδομάδων 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
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των οκτώ εβδομάδων .

Αιτιολόγηση

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων υπάγεται στις αρμοδιότητες του κράτους μέλους 
υποδοχής. Για να δοθεί επαρκής χρόνος στις αρμόδιες αρχές για την εξέταση των εγγράφων 
είναι απαραίτητη η διεύρυνση των σχετικών προθεσμιών.

Τροπολογία 32

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 4 και στο άρθρο 14, 
ένα κράτος μέλος υποδοχής αποφασίζει 
εάν θα αναγνωρίσει τα προσόντα του 
κατόχου ή εάν θα του επιβάλει 
αντισταθμιστικά μέτρα εντός δύο μηνών
από την ημερομηνία παραλαβής της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
από το κράτος μέλος καταγωγής προς 
επικύρωση. 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 
των δύο μηνών.

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 4 και στο άρθρο 14, 
ένα κράτος μέλος υποδοχής αποφασίζει 
εάν θα αναγνωρίσει τα προσόντα του 
κατόχου ή εάν θα του επιβάλει 
αντισταθμιστικά μέτρα εντός δώδεκα 
εβδομάδων 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 
των δώδεκα εβδομάδων .

Αιτιολόγηση

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων υπάγεται στις αρμοδιότητες του κράτους μέλους 
υποδοχής. Για να δοθεί επαρκής χρόνος στις αρμόδιες αρχές για την εξέταση των εγγράφων 
είναι απαραίτητη η διεύρυνση των σχετικών προθεσμιών.

Τροπολογία 33

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

5. Εάν το κράτος μέλος υποδοχής δεν 
λάβει απόφαση εντός των προθεσμιών 
που προβλέπονται στις παραγράφους 2 
και 3 ή δεν ζητήσει πρόσθετες 
πληροφορίες εντός μηνός από την 
ημερομηνία παραλαβής της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας από το κράτος 
μέλος καταγωγής, η ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα θα θεωρείται ότι 
επικυρώθηκε από το κράτος μέλος 
υποδοχής και ότι συνιστά αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων του για το 
σχετικό νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα στο κράτος μέλος υποδοχής.

5. Εάν το κράτος μέλος υποδοχής δεν 
λάβει απόφαση τριών μηνών από την 
ημερομηνία παραλαβής της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας από το κράτος 
μέλος καταγωγής, η ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα θα θεωρείται ότι 
επικυρώθηκε προσωρινά από το κράτος 
μέλος υποδοχής και ότι συνιστά 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων του για το σχετικό νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα στο κράτος 
μέλος υποδοχής. Η πρόταση για λήψη 
περαιτέρω πληροφοριών διακόπτει την 
προθεσμία έγκρισης διάρκειας τριών 
μηνών για μέγιστο διάστημα δύο μηνών.

Τροπολογία 34

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Οι διατάξεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 5 πρώτη πρόταση δεν ισχύουν 
για τους επαγγελματίες του τομέα της 
υγείας των οποίων η εργασία έχει 
επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών.

Τροπολογία 35

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πρόσβαση στις πληροφορίες που 
περιέχονται στο αρχείο ΙΜΙ έχουν μόνο οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 

2. Πρόσβαση στις πληροφορίες που 
περιέχονται στο αρχείο ΙΜΙ έχουν μόνο οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
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καταγωγής και του κράτους μέλους 
υποδοχής και ο κάτοχος της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας σύμφωνα με 
την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (**)

καταγωγής και του κράτους μέλους 
υποδοχής σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Το σύστημα ενημέρωσης της Ενιαίας Αγοράς αποτελεί όργανο για επικοινωνία μεταξύ των 
αρχών. Τρίτοι, όπως παραδείγματος χάρη ο αιτών, δεν θα πρέπει να έχουν καμία πρόσβαση στο 
IMI.

Τροπολογία 36

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

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

Τροπολογία 37

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

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

Αιτιολόγηση

Κατά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων η εκπαίδευση και η επαγγελματική 
εμπειρία είναι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες. Τα δεδομένα σχετικά με τα εν λόγω στοιχεία 
θα πρέπει ως εκ τούτου να αποτελούν υποχρεωτικά δεδομένα, όσον αφορά τις πληροφορίες που 
δίδονται σχετικά. Η οδηγία αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και όχι του 
επαγγέλματος και για τον λόγο αυτόν πρέπει στην επαγγελματικό δελτίο ταυτότητας να 
επισημαίνεται η κατοχή του επαγγελματικού τίτλου που δίνει πρόσβαση στο επάγγελμα.

Τροπολογία 38

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι εργοδότες, 
οι πελάτες, οι ασθενείς και άλλοι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επαληθεύουν 
την αυθεντικότητα και την εγκυρότητα 
μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας που προσκομίζει σε αυτούς ο 
κάτοχος της ταυτότητας με την επιφύλαξη 
των παραγράφων 2 και 3. Η Επιτροπή 
θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις που 
προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις 

7. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι εργοδότες, 
οι πελάτες, οι ασθενείς και άλλοι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επαληθεύουν 
την αυθεντικότητα και την εγκυρότητα 
μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας που προσκομίζει σε αυτούς ο 
κάτοχος της ταυτότητας με την επιφύλαξη 
των παραγράφων 2 και 3. Η Επιτροπή 
θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις που 
προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις 



PE494.475v02-00 30/69 AD\917677EL.doc

EL

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.

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.

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 κατά την έκδοση νομικών πράξεων γενικής εμβέλειας. Η εν λόγω διαδικασία 
εξασφαλίζει, ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να εκδώσει εκτελεστικές νομικές πράξεις, που δεν είναι 
σύμφωνες με τη γνωμοδότηση της επιτροπής. Η διαδικασία εξέτασης εμφανίζεται ως εκ τούτου, 
στην προκειμένη περίπτωση, ως η καλύτερη ενδεδειγμένη διαδικασία.

Τροπολογία 39

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι εργοδότες, 
οι πελάτες, οι ασθενείς και άλλοι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επαληθεύουν 
την αυθεντικότητα και την εγκυρότητα 
μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας που προσκομίζει σε αυτούς ο 
κάτοχος της ταυτότητας με την επιφύλαξη 
των παραγράφων 2 και 3.

7. Τα κράτη μέλη υποδοχής ορίζουν ότι οι 
εργοδότες, οι πελάτες, οι ασθενείς και 
άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επαληθεύουν την αυθεντικότητα και την 
εγκυρότητα μιας ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας που 
προσκομίζει σε αυτούς ο κάτοχος της 
ταυτότητας με την επιφύλαξη των 
παραγράφων 2 και 3.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4στ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) ο επαγγελματίας διαθέτει όλα τα 
απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα να
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ασκεί στο κράτος μέλος καταγωγής την 
επαγγελματική δραστηριότητα για την 
οποία θα του χορηγηθεί μερική πρόσβαση 
στο κράτος μέλος υποδοχής·

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
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. Τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν 
μερική πρόσβαση κατά περίπτωση στους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας των 
οποίων η εργασία δεν έχει επιπτώσεις 
στην ασφάλεια του ασθενούς. Μια αίτηση 
μερικής πρόσβασης μπορεί να απορριφθεί 
εάν η σχετική απόρριψη δικαιολογείται 
βάσει λόγων γενικού συμφέροντος που 
αφορούν τη διαφύλαξη της δημόσιας 
υγείας και της ασφάλειας του ασθενούς.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7 – στοιχείο a – 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 
που αναφέρονται στα άρθρα 23, 26, 27, 30, 
33, 33α, 37, 39 και 43, τίτλους που 
πιστοποιούν τη γνώση της γλώσσας του 
κράτους μέλους υποδοχής·

(στ) για επαγγέλματα με επιπτώσεις στην
ασφάλεια των ασθενών, στην περίπτωση 
των τίτλων εκπαίδευσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 21 παράγραφος 1 και στην 
περίπτωση των πιστοποιητικών 
κεκτημένων δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 23, 26, 27, 30, 33, 
33α, 37, 39 και 43, τίτλους που 
πιστοποιούν γνώση της(των) 
επίσημης(ων) γλώσσας(ών) της 
γλωσσικής περιοχής του κράτους μέλους 
υποδοχής όπου ο επαγγελματίας επιθυμεί 
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να εργασθεί.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 – στοιχείο β
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 11 – στοιχείο γ – σημείο ii 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii)  νομοθετικά κατοχυρωμένη 
εκπαίδευση και κατάρτιση ή, στην 
περίπτωση νομοθετικά κατοχυρωμένων 
επαγγελμάτων, κύκλος επαγγελματικής 
εκπαίδευσης με ειδική διάρθρωση, με 
ικανότητες που υπερβαίνουν τις 
προβλεπόμενες για το επίπεδο β, ισότιμος 
με το επίπεδο εκπαίδευσης που 
αναφέρεται στο στοιχείο i), εφόσον η εν 
λόγω εκπαίδευση παρέχει συγκρίσιμο 
επαγγελματικό επίπεδο και προετοιμάζει 
για την ανάληψη ανάλογου επιπέδου 
ευθυνών και καθηκόντων, με την 
προϋπόθεση ότι το δίπλωμα συνοδεύεται 
από πιστοποιητικό του κράτους μέλους 
καταγωγής·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 1, παράγραφος γ, εδάφιο ii που περιλαμβάνεται στην οδηγία 2005/36/ΕΚ περιέχει μία 
παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ όσον αφορά τα επαγγέλματα του ιατρικού κλάδου όπως π.χ. οι 
φυσιοθεραπευτές και οι λογοθεραπευτές.  Το άρθρο 11, παράγραφος γ, εδάφιο ii θα πρέπει να 
παραμείνει με τη σημερινή του διατύπωση. 

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 - στοιχείο δ
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Η δεύτερη παράγραφος διαγράφεται. διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εξακολουθήσει να υφίσταται η δυνατότητα για προσαρμογή του καταλόγου στο 
παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 – στοιχείο δ α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) Προστίθεται η εξής παράγραφος:
«2α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, για 
προσαρμογή του καταλόγου στο 
παράρτημα ΙΙ, για την έκδοση νομικών 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 58α με 
σκοπό να λαμβάνει υπόψη τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία 
πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει της 
παραγράφου 1, στοιχείο γ, σημείο ii.» 

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εξακολουθήσει να υφίσταται η δυνατότητα για προσαρμογή του καταλόγου στο 
παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 11
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση μιας βεβαίωσης επάρκειας 
ή ενός τίτλου εκπαίδευσης που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 2 ή ενός 
πιστοποιητικού που βεβαιώνει νομοθετικά 
κατοχυρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση 
ή επαγγελματική εκπαίδευση με ειδική 
διάρθρωση ισοδύναμη με το επίπεδο που 
προβλέπεται στο άρθρο 11, στοιχείο γ), 

3. Σε περίπτωση μιας βεβαίωσης επάρκειας 
ή ενός τίτλου εκπαίδευσης που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 2 ή ενός 
πιστοποιητικού που βεβαιώνει νομοθετικά 
κατοχυρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση 
ή επαγγελματική εκπαίδευση με ειδική 
διάρθρωση ισοδύναμη με το επίπεδο που 
προβλέπεται στο άρθρο 11, στοιχείο γ), το 
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σημείο i), το κράτος μέλος υποδοχής 
αποδέχεται το επίπεδο που βεβαιώνεται ή 
πιστοποιείται από το κράτος μέλος 
καταγωγής.

κράτος μέλος υποδοχής αποδέχεται το 
επίπεδο που βεβαιώνεται ή πιστοποιείται 
από το κράτος μέλος καταγωγής.

Αιτιολόγηση

Το σημείο ΙΙ του άρθρου 11 παραπέμπει στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας, στο οποίο 
περιλαμβάνονται επίσης επαγγέλματα και δραστηριότητες στον τομέα της υγείας. Χάριν της 
κινητικότητας θα πρέπει να αναγνωρίζεται το επίπεδο εκπαίδευσης το οποίο πιστοποιεί το 
κράτος προέλευσης και για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν ιδιάζουσα δομή. 

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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.

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 γ), δ) ή ε) του 
άρθρου 11.

Αιτιολόγηση

Durch die von der Kommission vorgeschlagene Regelung wird ein Durchstieg von 
Niveaustufe 1 auf Niveaustufe 3 ermöglicht. Jedoch ist Niveaustufe 3 – ebenso wie die 
Niveaustufen 4 und 5, bei denen kein Durchstieg von Niveaustufe 1 möglich ist – eine 
postsekundäre Ausbildung. Daneben können die Mitgliedstaaten nach der von der 
Kommission vorgeschlagenen Regelung einen Durchstieg von Niveaustufe 3 auf Niveaustufe 4 
versagen. Dies könnte in der Folge zu einer Mobilitätseinschränkung für die 
Gesundheitshandwerke wie Augenoptiker oder Hörgeräteakustiker führen, da diese Berufe in 
den Mitgliedstaaten unterschiedlich in Niveau 3 oder in Niveau 4 angesiedelt sind. Durch 
eine Aufnahme von Buchstabe c wird dieser Mobilitätsbarriere entgegen gewirkt. 
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Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 15 α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Στο άρθρο 21 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«4α. Τα κράτη μέλη δεν είναι 
υποχρεωμένα να εγκρίνουν βεβαιώσεις 
επάρκειας σύμφωνα με το παράρτημα V 
αριθ. 5.6.2. για τη δημιουργία νέων 
φαρμακείων στα οποία υπάρχει 
πρόσβαση του κοινού. Για την εφαρμογή 
της παρούσας παραγράφου, νοούνται 
επίσης ως νέα τα φαρμακεία που άνοιξαν 
εντός των τριών τελευταίων ετών.»

Αιτιολόγηση

Aus der vielfach von der Kommission angeführten Rechtsprechung des EuGH ergibt sich 
keine Notwendigkeit, die sogenannte „3-Jahresklausel“ zu streichen. Der EuGH hat in seiner 
ständigen Rechtsprechung keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Regelung geäußert, 
sondern vielmehr darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten befugt sind, grundlegende 
Entscheidungen zur Organisation ihres Apothekenwesens in eigener Verantwortung zu 
treffen. Die Vorschrift ist im Vergleich zu denkbaren Ersatzregelungen auch weniger 
einschränkend, da sie auf Eignungsprüfungen oder Zugangskriterien wie Berufserfahrung 
verzichtet und so den Weg in die Selbständigkeit (durch Übernahme einer bestehenden 
Apotheke) relativ einfach und ohne zusätzliche Hürde eröffnet.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 15 α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Στο άρθρο 21 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
"7a. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαιτήσουν οι επαγγελματίες που 
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κατέχουν επίσημους τίτλους εκπαίδευσης, 
όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα V, 
σημεία 5.1.1, 5.1.2, 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 να 
επωφελούνται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 μόνο εάν έχουν αποκτήσει 
τον εν λόγω τίτλο εντός των 3 τελευταίων 
ετών, ή είναι σε θέση να αποδείξουν μέσω 
βεβαίωσης από αρμόδια αρχή ή άλλο 
σχετικό οργανισμό ότι ασκούσαν 
αποτελεσματικά και νόμιμα τη 
δραστηριότητα τους, για διάστημα 
τουλάχιστον τριών συνεχόμενων ετών, 
κατά τη διάρκεια της πενταετίας που 
προηγήθηκε της έκδοσης της βεβαίωσης. 
Εφόσον κάτι τέτοιο δεν παρασχεθεί, τα 
κράτη μέλη δύνανται να αξιολογούν τα 
προσόντα ενός επαγγελματία δυνάμει των 
διατάξεων του Τίτλου III, Κεφάλαιο I, ή 
να χορηγούν περιορισμένη πρόσβαση στο 
επάγγελμα βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας».

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να αναγνωρίζουν αυτόματα και να παρέχουν 
πρόσβαση στο επάγγελμα, σε επαγγελματίες οι οποίοι δεν έχουν ασκήσει το επάγγελμά τους για 
πολλά χρόνια από τη στιγμή που απόκτησαν τα σχετικά προσόντα. Η οδηγία πρέπει να 
προσφέρει στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να συνδέουν την αυτόματη αναγνώριση με την 
απαίτηση απόδειξης πρόσφατης και σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας. Εάν αυτό δεν καταστεί 
δυνατό, τότε η αίτηση των επαγγελματιών μπορεί να εξεταστεί βάσει του γενικού συστήματος.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 17
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του 
πρώτου εδαφίου, από [να εισαχθεί η 
ημερομηνία - η ημέρα μετά από την 
ημερομηνία που ορίζεται στο πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3] 
και κάθε πέντε έτη στη συνέχεια, οι 

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του 
πρώτου εδαφίου, από [να εισαχθεί η 
ημερομηνία - η ημέρα μετά από την 
ημερομηνία που ορίζεται στο πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3] 
και κάθε πέντε έτη στη συνέχεια, οι 
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αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη 
υποβάλλουν δημόσια διαθέσιμες εκθέσεις 
στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη 
που αφορούν τις διαδικασίες συνεχούς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που αφορούν 
ιατρούς, ειδικούς ιατρούς, νοσοκόμους 
υπεύθυνους για γενική περίθαλψη, 
οδοντιάτρους, ειδικευμένους οδοντιάτρους, 
κτηνιάτρους, μαίες και φαρμακοποιούς.

αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη 
υποβάλλουν δημόσια διαθέσιμες εκθέσεις 
στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη 
που αφορούν τις διαδικασίες συνεχούς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που αφορούν 
ιατρούς, ειδικούς ιατρούς, νοσοκόμους 
υπεύθυνους για γενική περίθαλψη, 
οδοντιάτρους, ειδικευμένους οδοντιάτρους, 
κτηνιάτρους, μαίες και φαρμακοποιούς· γ) 
τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν ένα 
σύστημα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 
επαγγελματίες του κλάδου υγείας 
αναβαθμίζουν τακτικά τις ικανότητές 
τους μέσω της συνεχούς επαγγελματικής 
κατάρτισης.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 18 – στοιχείο α
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η βασική ιατρική εκπαίδευση 
περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πέντε
έτη φοίτησης, τα οποία μπορούν επίσης 
να εκφράζονται με τις ισοδύναμες 
διδακτικές μονάδες του συστήματος 
ECTS, και αποτελείται από τουλάχιστον 
5500 ώρες θεωρητικής και πρακτικής 
κατάρτισης που πραγματοποιείται εντός ή 
υπό την εποπτεία πανεπιστημίου.

2. Η βασική ιατρική εκπαίδευση 
περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον έξι
έτη φοίτησης (και μπορεί 
συμπληρωματικά να εκφρασθεί με τον 
αντίστοιχο αριθμό διδακτικών μονάδων
του συστήματος ECTS), και αποτελείται 
από τουλάχιστον 5500 ώρες πραγματικής
θεωρητικής εκπαίδευσης σε πανεπιστήμιο
και πρακτικής κατάρτισης που 
πραγματοποιείται εντός πανεπιστημίου ή
σε μη πανεπιστημιακό νοσοκομείο υπό 
την εποπτεία πανεπιστημίου. Στις 
τουλάχιστον 5.500 ώρες πραγματικής 
εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται 
στοιχεία, όπως, για παράδειγμα, 
αυτοδιδασκαλία, εξετάσεις και 
προετοιμασία διατριβής.

Αιτιολόγηση

Η μείωση της βασικής ιατρικής εκπαίδευσης θα απειλήσει σοβαρά την ποιότητά της. Η 
συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών διαθέτουν επί του παρόντος βασική ιατρική 
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εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον έξι ετών φοίτησης. Η μεταβολή αυτού σε πέντε έτη μπορεί να 
αποτελέσει έναυσμα για μια πορεία διαρκούς υποβάθμισης, πράγμα εντελώς ανεπιθύμητο. Η 
θεωρητική εκπαίδευση πρέπει να πραγματοποιείται σε πανεπιστήμιο και η πρακτική κατάρτιση 
πρέπει να είναι εξίσου εφικτή σε πανεπιστημιακό και σε μη πανεπιστημιακό νοσοκομείο.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 18 – σημείο β
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
προκειμένου να διευκρινίσει:

διαγράφεται

(α) την προσήκουσα γνώση των 
επιστημών που αναφέρονται στο στοιχείο 
α) της παραγράφου 3 σύμφωνα με την 
επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο και 
τις αναγκαίες ικανότητες που 
συνεπάγεται η εν λόγω γνώση·
(β) τον βαθμό της επαρκούς κατανόησης 
των στοιχείων που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) της παραγράφου 3 και τις 
αναγκαίες ικανότητες για την εν λόγω 
κατανόηση σύμφωνα με την 
επιστημονική πρόοδο και τις εξελίξεις 
στον τομέα της εκπαίδευσης στα κράτη 
μέλη
(γ) την προσήκουσα γνώση των κλινικών 
θεμάτων και πρακτικών που αναφέρονται 
στο στοιχείο γ) της παραγράφου 3 και τις 
αναγκαίες ικανότητες που πρέπει να 
συνεπάγεται η εν λόγω γνώση δεδομένης 
της επιστημονικής και τεχνολογικής 
προόδου
(δ) την καταλληλότητα της κλινικής 
εμπειρίας που αναφέρεται στο στοιχείο δ) 
της παραγράφου 3 και τις αναγκαίες 
ικανότητες που πρέπει να συνεπάγεται η 
εν λόγω πείρα δεδομένης της 
επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου 
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καθώς και των εξελίξεων στον τομέα της 
εκπαίδευσης στα κράτη μέλη. 

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι σύμφωνα με το άρθρο 166 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεύθυνα για τον καθορισμό των περιεχομένων της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης.  Ακόμη και αν, σε ό,τι αφορά την επαγγελματική ομάδα των ιατρών δεν υφίσταται 
μέχρι σήμερα κανένα πρόγραμμα κατώτατης εκπαίδευσης ως βάση για την αυτόματη 
αναγνώριση, δεν δικαιολογείται μία παρόμοια άρνηση αρμοδιοτήτων και μάλιστα θα 
προχωρούσε πέραν από ό,τι θα ήταν απαραίτητο για ένα πρόγραμμα κατώτατης εκπαίδευσης. 

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 19 – σημείο β
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 25 – παράγραφος 3α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν 
στις εθνικές νομοθεσίες τους μερικές 
εξαιρέσεις από τμήματα της εκπαίδευσης 
ειδικευμένων ιατρών, εφόσον το εν λόγω 
τμήμα της εκπαίδευσης έχει 
πραγματοποιηθεί ήδη κατά τη διάρκεια της 
ολοκλήρωσης ενός άλλου προγράμματος 
εκπαίδευσης ειδικότητας που αναφέρεται 
στο στοιχείο 5.1.3 του παραρτήματος V με 
την προϋπόθεση ότι ο επαγγελματίας έχει 
ήδη λάβει τον προηγούμενο τίτλο 
ειδικότητας στο εν λόγω κράτος μέλος. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
χορηγηθείσα εξαίρεση δεν υπερβαίνει το 
ένα τρίτο της ελάχιστης διάρκειας των 
κύκλων εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 5.1.3 του 
παραρτήματος V.

3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν 
στις εθνικές νομοθεσίες τους μερικές 
εξαιρέσεις από τμήματα της εκπαίδευσης 
ειδικευμένων ιατρών, οι οποίες 
εφαρμόζονται κατά περίπτωση, εφόσον 
το εν λόγω τμήμα της εκπαίδευσης έχει 
πραγματοποιηθεί ήδη κατά τη διάρκεια της 
ολοκλήρωσης ενός άλλου προγράμματος 
εκπαίδευσης ειδικότητας που αναφέρεται 
στο στοιχείο 5.1.3 του παραρτήματος V με 
την προϋπόθεση ότι ο επαγγελματίας έχει 
ήδη λάβει τον προηγούμενο τίτλο 
ειδικότητας στο εν λόγω κράτος μέλος. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
χορηγηθείσα εξαίρεση δεν υπερβαίνει το 
ένα τρίτο της ελάχιστης διάρκειας των 
κύκλων εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 5.1.3 του 
παραρτήματος V.

Τροπολογία 54



PE494.475v02-00 40/69 AD\917677EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 22 – στοιχείο α
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση 
νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική 
περίθαλψη προϋποθέτει γενική σχολική 
εκπαίδευση 12 ετών, η οποία βεβαιώνεται 
από δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο 
που έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές 
ή τους αρμόδιους φορείς ενός κράτους 
μέλους ή από πιστοποιητικό που βεβαιώνει 
την επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις, 
ισοδύναμου επιπέδου, στις επαγγελματικές 
σχολές νοσοκόμων.

1. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση 
νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική 
περίθαλψη σύμφωνα με την παράγραφο 3 
προϋποθέτει ελάχιστο όριο ηλικίας τα 16 
έτη και γενική σχολική εκπαίδευση 
τουλάχιστον 10 ετών, η οποία βεβαιώνεται 
από δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο 
που έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές 
ή τους αρμόδιους φορείς ενός κράτους 
μέλους ή από πιστοποιητικό που βεβαιώνει 
την επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις, 
ισοδύναμου επιπέδου, στις επαγγελματικές 
σχολές νοσοκόμων. Η διάταξη αυτή 
ισχύει με την επιφύλαξη του δικαιώματος 
των κρατών μελών να προβλέπουν 
περισσότερο χρόνο γενικής παιδείας ως 
προϋπόθεση εισαγωγής στην εκπαίδευση.  

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 22 – στοιχείο δ
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
προκειμένου να διευκρινίσει: 

διαγράφεται

(α) την προσήκουσα γνώση των 
επιστημών νοσηλευτικής γενικής 
περίθαλψης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 στοιχείο (α), σύμφωνα με 
την επιστημονική και τεχνολογική 
πρόοδο, καθώς και τις αναγκαίες 
ικανότητες που πρέπει να συνεπάγεται η 
εν λόγω γνώση σύμφωνα με την 
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επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο και 
με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα 
της εκπαίδευσης·
(β) το βαθμό επάρκειας της κατανόησης 
των στοιχείων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 στοιχείο (α) και τις 
αναγκαίες ικανότητες που προκύπτουν 
από την εν λόγω κατανόηση σύμφωνα με 
την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο 
και με τις πρόσφατες εξελίξεις στον 
τομέα της εκπαίδευσης·
(γ) το βαθμό επάρκειας των γνώσεων 
σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην παράγραφο 6 στοιχείο (β) και τις 
αναγκαίες ικανότητες που προκύπτουν 
από την εν λόγω κατανόηση σύμφωνα με 
την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο 
και με τις πρόσφατες εξελίξεις στον 
τομέα της εκπαίδευσης·
(δ) την επάρκεια της κλινικής εμπειρίας 
που αναφέρεται στην παράγραφο 6 
στοιχείο (γ) και τις αναγκαίες ικανότητες 
που προκύπτουν από την εν λόγω 
προσήκουσα κλινική εμπειρία σύμφωνα 
με την επιστημονική και τεχνολογική 
πρόοδο και με τις πρόσφατες εξελίξεις 
στον τομέα της εκπαίδευσης

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι σύμφωνα με το άρθρο 166 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεύθυνα για τον καθορισμό των περιεχομένων της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης.

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 23 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) Η παράγραφος 2 διαγράφεται·
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Αιτιολόγηση

Όλοι οι νοσοκόμοι στην Πολωνία, ασχέτως εάν έχουν εκπαιδευθεί στο σημερινό ή στο 
προηγούμενο εκπαιδευτικό σύστημα, έχουν τις ίδιες δεξιότητες. Σύμφωνα με τις πολωνικές 
νομικές διατάξεις, οι νοσοκόμοι είναι υποχρεωμένοι να αναβαθμίζουν συνεχώς τις γνώσεις 
τους και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Συνεπώς, οι τίτλοι που αποκτήθηκαν από 
πολωνούς νοσοκόμους πριν την ένταξη της χώρας στην ΕΕ πρέπει να αναγνωρίζονται βάσει της 
αρχής των κεκτημένων δικαιωμάτων, όπως ορίζει το άρθρο 23 της οδηγίας. Ως εκ τούτου, το 
άρθρο 33, παράγραφος 2 καταργείται.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 23 – στοιχείο β
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τίτλους 
επαγγελματικής εκπαίδευσης νοσοκόμων
που έχουν αποκτηθεί στην Πολωνία, σε 
νοσοκόμους που έχουν ολοκληρώσει την 
εκπαίδευσή τους πριν από την 1η Μαΐου 
2004, η οποία δεν συμμορφωνόταν προς 
τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης του 
άρθρου 31, που βεβαιώνεται με πτυχίο
«bachelor» το οποίο αποκτήθηκε με βάση 
ειδικό πρόγραμμα αναβάθμισης που 
περιέχεται στο άρθρο 11 της πράξης της 
20ής Απριλίου 2004 σχετικά με την 
τροποποίηση της πράξης για τα 
επαγγέλματα του νοσοκόμου και της 
μαίας/μαιευτή και σε ορισμένα άλλα 
νομοθετήματα (Επίσημη Εφημερίδα της 
Πολωνικής Δημοκρατίας της 30ής 
Απριλίου 2004, αριθ. 92, pos. 885) και 
στον κανονισμό του Υπουργού Υγείας της
12ης Απριλίου 2010 για την τροποποίηση 
του κανονισμού του Υπουργού Υγείας της
11ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους 
λεπτομερείς όρους σπουδών νοσοκόμου 
και μαίας/μαιευτή, που είναι κάτοχοι 
πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (τελική εξέταση- matura) και 
οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιατρικού λυκείου 
και ιατρικών επαγγελματικών σχολών 

3. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τίτλους 
επαγγελματικής εκπαίδευσης νοσοκόμων 
που έχουν αποκτηθεί στην Πολωνία, σε 
νοσοκόμους που έχουν ολοκληρώσει την 
εκπαίδευσή τους πριν από την 1η Μαΐου
2004, η οποία δεν συμμορφωνόταν προς 
τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης του 
άρθρου 31, που βεβαιώνεται με πτυχίο
«bachelor» το οποίο αποκτήθηκε με βάση 
ειδικό πρόγραμμα αναβάθμισης που 
περιέχεται στο άρθρο 11 της πράξης της
20ής Απριλίου 2004 σχετικά με την 
τροποποίηση της πράξης για τα 
επαγγέλματα του νοσοκόμου και της 
μαίας/μαιευτή και σε ορισμένα άλλα 
νομοθετήματα (Επίσημη Εφημερίδα της 
Πολωνικής Δημοκρατίας της 30ής

Απριλίου 2004, αριθ. 92, pos. 885) και 
στον κανονισμό του Υπουργού Υγείας της 
11ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους 
λεπτομερείς όρους σπουδών νοσοκόμου 
και μαίας/μαιευτή, που είναι κάτοχοι 
πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (τελική εξέταση- matura) και 
οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιατρικού λυκείου 
και ιατρικών επαγγελματικών σχολών 
νοσοκόμων και μαιών/μαιευτών (Επίσημη 
Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας 
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νοσοκόμων και μαιών/μάμων (Επίσημη 
Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας 
της 21ης Απριλίου 2010, αριθ. 65, pos.
420) με στόχο να εξακριβωθεί ότι το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει επίπεδο 
γνώσεων και ικανοτήτων ανάλογο με το 
επίπεδο νοσοκόμων που διαθέτουν τα 
προσόντα τα οποία, στην περίπτωση της 
Πολωνίας, καθορίζονται στο παράρτημα 
V, σημείο 5.2.2.

της 13ης Μαΐου 2004, αριθ. 110, pos. 1170 
και περαιτέρω τροποποιήσεις) ο οποίος 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 55.2 του 
νόμου της 15ης Ιουλίου 2004 για το 
επάγγελμα του νοσοκόμου και 
μαίας/μαιευτή (Επίσημη Εφημερίδα της 
Πολωνικής Δημοκρατίας της 23ης

Αυγούστου 2011, αριθ. 174, pos. 1039) 
και στον κανονισμό του Υπουργού Υγείας 
της 14ης Ιουνίου 2012, σχετικά με τους 
λεπτομερείς όρους ανώτατων σπουδών 
νοσοκόμου και μαίας/μαιευτή, που είναι 
κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (τελική εξέταση- matura) 
και οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιατρικού 
λυκείου και ιατρικών επαγγελματικών 
σχολών νοσοκόμων και μαιών/μαιευτών 
δευτεροβάθμιας ή μετα-δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (Επίσημη Εφημερίδα της 
Πολωνικής Δημοκρατίας της 6ης Ιουλίου 
2012, pos. 770) με στόχο να εξακριβωθεί 
ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει 
επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων ανάλογο 
με το επίπεδο νοσοκόμων που διαθέτουν 
τα προσόντα τα οποία, στην περίπτωση της 
Πολωνίας, καθορίζονται στο παράρτημα 
V, σημείο 5.2.2.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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 
τουλάχιστον το πρόγραμμα του 
παραρτήματος V, σημείο 5.3.1, και οι 
οποίες πραγματοποιούνται σε 

Η βασική οδοντιατρική εκπαίδευση
διαρκεί συνολικά τουλάχιστον πέντε έτη
και περιλαμβάνει τουλάχιστον 5000 ώρες
θεωρητικών και πρακτικών σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης, τα οποία 
μπορούν επίσης να εκφράζονται ως 
πρόσθετο κριτήριο με τις ισοδύναμες 
διδακτικές μονάδες του συστήματος ECTS,
με βάση το ότι ένα ακαδημαϊκό έτος 
αντιστοιχεί σε 60 διδακτικές μονάδες,
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πανεπιστήμιο, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που παρέχει εκπαίδευση που 
αναγνωρίζεται ως ισοδύναμου επιπέδου ή 
υπό την εποπτεία πανεπιστημίου.

που 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.

Αιτιολόγηση

Για λόγους εξασφάλισης της ποιότητας στην οδοντιατρική βασική εκπαίδευση θα πρέπει η 
διάρκεια των ετών να συμπληρωθεί από έναν κατώτατο αριθμό ωρών. Με τον τρόπο αυτό 
μπορούν να αποκλειστούν μη τακτικοί κύκλοι εκπαίδευσης ή κύκλοι εκπαίδευσης που 
πραγματοποιούνται κατά το σαββατοκύριακο. Η χορήγηση των διδακτικών μονάδων του 
συστήματος ECTS είναι ιδιαίτερα διαφορετική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αναφορά σε μονάδες 
συστήματος ECTS δεν επιτρέπεται ως εκ τούτου να αντικαθιστά τα άλλα κριτήρια, αλλά μπορεί 
μόνο να αναφέρεται επιπρόσθετα.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 24 – σημείο β
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
προκειμένου να διευκρινίσει:

διαγράφεται

(α) την προσήκουσα γνώση της 
οδοντιατρικής επιστήμης και το επίπεδο 
κατανόησης των επιστημονικών 
μεθόδων, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο (α), καθώς και τις 
αναγκαίες ικανότητες που προκύπτουν 
από το εν λόγω επίπεδο γνώσεων και 
κατανόησης σύμφωνα με την 
επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο και 
με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα 
της εκπαίδευσης·
(β) την προσήκουσα γνώση των 
στοιχείων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο (β) και τις 
αναγκαίες ικανότητες που προκύπτουν 
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από το εν λόγω επίπεδο γνώσεων 
σύμφωνα με την επιστημονική και 
τεχνολογική πρόοδο και με τις πρόσφατες 
εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης·
(γ) την προσήκουσα γνώση των στοιχείων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 
στοιχείο (γ) και τις αναγκαίες ικανότητες 
που προκύπτουν από τον εν λόγω βαθμό 
γνώσης σύμφωνα με την επιστημονική 
και τεχνολογική πρόοδο·
(δ) την προσήκουσα γνώση των κλινικών 
θεμάτων και μεθόδων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 στοιχείο (δ), και τις 
αναγκαίες ικανότητες που συνεπάγεται 
αυτή σύμφωνα με την επιστημονική και 
τεχνολογική πρόοδο·
(ε) την καταλληλότητα της κλινικής 
εμπειρίας όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο (ε) σύμφωνα με τις 
πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της 
εκπαίδευσης.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι σύμφωνα με το άρθρο 166 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεύθυνα για τον καθορισμό των περιεχομένων της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 26 – στοιχείο α
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κτηνιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει 
συνολικά τουλάχιστον πενταετείς 
θεωρητικές και πρακτικές σπουδές 
πλήρους παρακολούθησης, οι οποίες 
μπορούν επίσης να εκφράζονται με τις 
ισοδύναμες διδακτικές μονάδες του 
συστήματος ECTS, που 
πραγματοποιούνται σε πανεπιστήμιο, σε 
ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Η κτηνιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει 
συνολικά τουλάχιστον πενταετείς 
θεωρητικές και πρακτικές σπουδές 
πλήρους παρακολούθησης, οι οποίες
μπορούν επίσης να εκφράζονται ως 
πρόσθετο κριτήριο με τις ισοδύναμες 
διδακτικές μονάδες του συστήματος ECTS, 
που πραγματοποιούνται σε πανεπιστήμιο, 
σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
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επιπέδου αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου 
ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου, και 
αφορούν τουλάχιστον το πρόγραμμα που 
αναφέρεται στο παράρτημα V σημείο 
5.4.1.

επιπέδου αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου 
ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου, και 
αφορούν τουλάχιστον το πρόγραμμα που 
αναφέρεται στο παράρτημα V σημείο 
5.4.1.

Αιτιολόγηση

Η χορήγηση των διδακτικών μονάδων του συστήματος ECTS είναι ιδιαίτερα διαφορετική σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αναφορά σε μονάδες συστήματος ECTS δεν επιτρέπεται ως εκ τούτου να 
αντικαθιστά τα άλλα κριτήρια, αλλά μπορεί μόνο να αναφέρεται επιπρόσθετα.

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 26 – σημείο β
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
προκειμένου να διευκρινίσει:

διαγράφεται

(α) την προσήκουσα γνώση των 
επιστημών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο (α) και τις 
αναγκαίες ικανότητες που προκύπτουν 
από το εν λόγω επίπεδο γνώσεων 
σύμφωνα με την επιστημονική και 
τεχνολογική πρόοδο·
(β) τις προσήκουσες γνώσεις του 
οργανισμού και των λειτουργιών των 
υγιών ζώων, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο (β), και τις 
αναγκαίες ικανότητες που συνεπάγεται το 
εν λόγω επίπεδο γνώσεων σύμφωνα με 
την επιστημονική και τεχνολογική 
πρόοδο·
(γ) τις προσήκουσες γνώσεις στον τομέα 
της συμπεριφοράς, της προστασίας και 
των ασθενειών των ζώων, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχεία 
(γ) και (δ), και τις αναγκαίες ικανότητες 
που συνεπάγεται το εν λόγω επίπεδο 
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γνώσεων σύμφωνα με την επιστημονική 
και τεχνολογική πρόοδο·
(δ) τις προσήκουσες γνώσεις της 
προληπτικής ιατρικής που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 στοιχείο (ε) και τις 
αναγκαίες ικανότητες που συνεπάγεται το 
εν λόγω επίπεδο γνώσεων σύμφωνα με 
την επιστημονική και τεχνολογική 
πρόοδο· 
(ε) την προσήκουσα γνώση των στοιχείων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 
στοιχείο (στ) και τις αναγκαίες 
ικανότητες που συνεπάγεται το εν λόγω 
επίπεδο γνώσεων σύμφωνα με την 
επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο·
(στ) τις προσήκουσες γνώσεις της 
κλινικής και άλλης πρακτικής εμπειρίας 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 
στοιχείο (η) και τις αναγκαίες ικανότητες 
που συνεπάγεται το εν λόγω επίπεδο 
γνώσεων σύμφωνα με τις πρόσφατες 
εκπαιδευτικές εξελίξεις.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι σύμφωνα με το άρθρο 166 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεύθυνα για τον καθορισμό των περιεχομένων της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης. 

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 26 α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:
«Άρθρο 38α
Ειδικότητα κτηνιάτρου
Η Επιτροπή εξετάζει εντός δύο ετών από 
τη θέση σε ισχύ της οδηγίας, εάν πέραν 
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των ιατρικών και οδοντιατρικών 
ειδικοτήτων πρέπει να εμπίπτουν στην 
οδηγία 2005/36/ΕΚ και οι ειδικότητες 
κτηνιάτρου εφόσον είναι κοινές 
τουλάχιστον στο ένα τρίτο των κρατών 
μελών και εάν χρειασθεί υποβάλλει 
νομοθετική πρόταση.»

Αιτιολόγηση

Και στην κτηνιατρική υπάρχει μια σειρά από ειδικότητες οι οποίες σε αυξανόμενο βαθμό 
αναγνωρίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εν λόγω ειδικότητες θα πρέπει στο μέλλον να 
εμπίπτουν επίσης στην αυτόματη αναγνώριση.

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 27 – σημείο β
Οδηγία 2005/36/ΕΚ 
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 –στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την ολοκλήρωση τουλάχιστον των 12
ετών της γενικής σχολικής εκπαίδευσης ή 
πιστοποιητικό που βεβαιώνει την επιτυχία 
σε εισαγωγικές εξετάσεις, ισοδύναμου 
επιπέδου, στις επαγγελματικές σχολές 
μαιευτικής για την κατεύθυνση I·

(α) την ολοκλήρωση τουλάχιστον των 10
ετών της γενικής σχολικής εκπαίδευσης
τουλάχιστον έως το 16ο έτος της ηλικίας
ή πιστοποιητικό που βεβαιώνει την 
επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις, 
ισοδύναμου επιπέδου, στις επαγγελματικές 
σχολές μαιευτικής για την κατεύθυνση I·

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 27 – στοιχείο γ
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 40 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
προκειμένου να διευκρινίσει:

διαγράφεται

(α) τις προσήκουσες γνώσεις των 
επιστημών επί των οποίων βασίζονται οι 
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δραστηριότητες της μαίας/του μαιευτή, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 
στοιχείο (α) και τις αναγκαίες ικανότητες 
που συνεπάγεται το εν λόγω επίπεδο 
γνώσεων σύμφωνα με την επιστημονική 
και τεχνολογική πρόοδο·
(β) την προσήκουσα γνώση των 
στοιχείων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο (γ) και τις 
αναγκαίες ικανότητες που συνεπάγεται το 
εν λόγω επίπεδο γνώσεων σύμφωνα με 
την επιστημονική και τεχνολογική 
πρόοδο· 
(γ) την επάρκεια της κλινικής εμπειρίας, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 
στοιχείο (δ), και τις αναγκαίες ικανότητες 
που συνεπάγεται το εν λόγω επίπεδο 
γνώσεων σύμφωνα με τις πρόσφατες 
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και 
την επιστημονική και τεχνολογική 
πρόοδο·
(δ) την επάρκεια της κατανόησης της 
εκπαίδευσης του υγειονομικού 
προσωπικού και της εμπειρίας από τη 
συνεργασία με το προσωπικό αυτό, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο 
(ε) και τις αναγκαίες ικανότητες που 
συνεπάγεται το εν λόγω επίπεδο 
κατανόησης σύμφωνα με τις πρόσφατες 
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και 
την επιστημονική και τεχνολογική 
πρόοδο.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι σύμφωνα με το άρθρο 166 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεύθυνα για τον καθορισμό των περιεχομένων της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης. 

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 28
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) είτε εξαρτώμενη από την κατοχή 
διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου 
τίτλου παρέχοντος πρόσβαση στα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα ή στα 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή 
διασφαλίζοντος εκ προοιμίου ισοδύναμο 
επίπεδο γνώσεων, ή

Αιτιολόγηση

Η περιεχόμενη στην οδηγία αριθ. 2005/36/ΕΚ ρύθμιση έχει αποδείξει την αξία της στην πράξη 
και θα πρέπει ως εκ τούτου να παραμείνει περαιτέρω εν ισχύ. 

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 28
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) είτε ακολουθούμενη από διετή 
επαγγελματική πείρα για την οποία 
χορηγείται πιστοποιητικό σύμφωνα με 
την παράγραφο 2·

Αιτιολόγηση

Η περιεχόμενη στην οδηγία αριθ. 2005/36/ΕΚ ρύθμιση έχει αποδείξει την αξία της στην πράξη 
και θα πρέπει ως εκ τούτου να παραμείνει περαιτέρω εν ισχύ. 

Τροπολογία 67

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο τίτλος φαρμακευτικής εκπαίδευσης 
βεβαιώνει εκπαίδευση διάρκειας 

2. Ο τίτλος φαρμακευτικής εκπαίδευσης 
βεβαιώνει εκπαίδευση διάρκειας 
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τουλάχιστον πέντε ετών, η οποία μπορεί 
επίσης να εκφράζεται με τις ισοδύναμες 
διδακτικές μονάδες του συστήματος ECTS, 
από τα οποία τουλάχιστον:

τουλάχιστον πέντε ετών, η οποία μπορεί 
επίσης να εκφράζεται και με τις 
ισοδύναμες διδακτικές μονάδες του 
συστήματος ECTS, από τα οποία 
τουλάχιστον:

Αιτιολόγηση

Η χορήγηση των διδακτικών μονάδων του συστήματος ECTS είναι ιδιαίτερα διαφορετική σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αναφορά σε μονάδες συστήματος ECTS δεν επιτρέπεται ως εκ τούτου να 
αντικαθιστά τα άλλα κριτήρια, αλλά μπορεί μόνο να αναφέρεται επιπρόσθετα. 

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη και τα πανεπιστήμιά τους θα πρέπει να έχουν περαιτέρω τη δυνατότητα, να 
μπορούν να επιλέγουν με ευέλικτο τρόπο το χρονικό διάστημα έναρξης της πρακτικής άσκησης. 
Ιδιαίτερα στις σκανδιναβικές χώρες η πρακτική εξάσκηση πραγματοποιείται τμηματικά κατά τη 
διάρκεια των σπουδών.

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 30 – σημείο β
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 

διαγράφεται
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εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
προκειμένου να διευκρινίσει:
(α) την προσήκουσα γνώση των 
φαρμάκων καθώς και των υλών που 
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των 
φαρμάκων, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο (α) και τις 
αναγκαίες ικανότητες που συνεπάγεται το 
εν λόγω επίπεδο γνώσεων σύμφωνα με 
την επιστημονική και τεχνολογική 
πρόοδο·
(β) την προσήκουσα γνώση των 
στοιχείων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο (γ) και τις 
αναγκαίες ικανότητες που συνεπάγεται το 
εν λόγω επίπεδο γνώσεων σύμφωνα με 
την επιστημονική και τεχνολογική 
πρόοδο·
(γ) την προσήκουσα γνώση των στοιχείων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 
στοιχείο (γ) και τις αναγκαίες ικανότητες 
που συνεπάγεται το εν λόγω επίπεδο 
γνώσεων σύμφωνα με την επιστημονική 
και τεχνολογική πρόοδο·
(δ) την προσήκουσα γνώση η οποία 
επιτρέπει την αξιολόγηση των 
επιστημονικών δεδομένων, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο 
(δ) και τις αναγκαίες ικανότητες που 
συνεπάγεται το εν λόγω επίπεδο γνώσεων 
σύμφωνα με την επιστημονική και 
τεχνολογική πρόοδο.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι σύμφωνα με το άρθρο 166 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεύθυνα για τον καθορισμό των περιεχομένων της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης.

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 30 α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Στο άρθρο 45 παράγραφος 2, 
προστίθενται το ακόλουθο στοιχείο εα):

(εα) προμήθεια, παρασκευή, έλεγχος, 
αποθήκευση και διάθεση ασφαλών και 
υψηλής ποιότητας φαρμάκων σε 
φαρμακεία στα οποία έχει πρόσβαση το 
κοινό·

Αιτιολόγηση

Το πεδίο δραστηριότητας ενός φαρμακοποιού έχει εξελιχθεί περαιτέρω και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να προσαρμοστεί σχετικά. Σήμερα αποτελεί τμήμα της καθημερινής εργασίας ενός 
φαρμακοποιού να προμηθεύεται γρήγορα φάρμακα τα οποία δεν ευρίσκονται αποθηκευμένα και 
να τα διαθέτει στους ασθενείς. Επίσης είναι σημαντικό, ο φαρμακοποιός κατά τη διάθεση των 
φαρμάκων στους ασθενείς να έχει εξακριβώσει την ασφάλεια και την αυθεντικότητα του 
φαρμάκου. 

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 30 β (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30β) Στο άρθρο 45 παράγραφος 2, 
προστίθενται το ακόλουθο στοιχείο στ α):

«(στ α) διαχείριση της φαρμακευτικής 
αγωγής καθώς και ενημέρωση και 
παροχή συμβουλών σχετικά με τα 
φάρμακα καθώς και πληροφόρηση για 
θέματα που συνδέονται με την υγεία·»

Αιτιολόγηση

Το πεδίο δραστηριότητας ενός φαρμακοποιού έχει εξελιχθεί περαιτέρω και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να προσαρμοστεί σχετικά. Κατά τη διάρκεια μιας φαρμακευτικής αγωγής είναι πάντα 
σημαντικό να διατηρείται ένας συγκεκριμένος τρόπος ζωής για να επιτευχθεί η επιθυμητή 
επίδραση του φαρμάκου. Ο φαρμακοποιός διαδραματίζει στο πλαίσιο αυτό σημαντικό ρόλο 
όσον αφορά την ενημέρωση του ασθενούς.
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Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 30 γ (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30γ) Στο άρθρο 45 παράγραφος 2, 
προστίθενται το ακόλουθο στοιχείο στ β):

«(στ β) υποστήριξη και παροχή 
συμβουλών στους ασθενείς κατά τη λήψη 
φαρμάκων τα οποία πωλούνται ελεύθερα 
καθώς και σε σχέση με την 
αυτοθεραπεία·»

Αιτιολόγηση

Το πεδίο δραστηριότητας ενός φαρμακοποιού έχει εξελιχθεί περαιτέρω και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να προσαρμοστεί σχετικά. Σε πολύ ελαφρές ασθένειες, όπως π.χ. ένα κρυολόγημα, οι 
φαρμακοποιοί αποτελούν τον πρώτο προορισμό και το πρώτο σημείο επαφής για τους ασθενείς, 
οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνουν εκτεταμένη ενημέρωση εκ μέρους του φαρμακοποιού τους. 

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 31 α (νέα)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Στο άρθρο 45 παράγραφος 2, 
προστίθενται το ακόλουθο στοιχείο η α):

«(ηα) συμβολή σε δημόσιες εκστρατείες 
για θέματα υγείας καθώς και σε 
ενημερωτικές εκστρατείες.»

Αιτιολόγηση

Πολλές ασθένειες, όπως π.χ. ο καρκίνος ή διάφορες εκδηλώσεις νόσων όπως π.χ. αντοχή σε 
αντιβιοτικά μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα με σωστή ενημέρωση του πληθυσμού. Η 
ενημέρωση για έναν πλέον υγιεινό τρόπο ζωής ή για την σωστή χρήση των αντιβιοτικών μπορεί 
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να συμβάλει σε μία πλέον υγιή κοινωνία. .

Τροπολογία 74

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) το κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων συνδυάζει τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες και τις ικανότητες που 
ορίζονται στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που ισχύουν σε τουλάχιστον 
στο ένα τρίτο τουλάχιστον του συνόλου 
των κρατών μελών·

(γ) το κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων συνδυάζει τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες και τις ικανότητες που 
ορίζονται στα συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που ισχύουν σε τουλάχιστον 
στο ένα τρίτο τουλάχιστον του συνόλου 
των κρατών μελών· εάν το εν λόγω 
επάγγελμα ρυθμίζεται ήδη σε ένα κράτος 
μέλος από σύστημα δυϊκής εκπαίδευσης 
υπό την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 
1, στοιχείο ιγ, τότε το κοινό πλαίσιο 
εκπαίδευσης πρέπει να προβλέπει 
εκπαίδευση με δυϊκό σύστημα τηρώντας 
τα ισχύοντα πρότυπα·

Αιτιολόγηση

Τα δυϊκά συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης συμβάλλουν, λόγω του δέοντα 
προσανατολισμού τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, καθώς και μέσω της πρώιμης 
ένταξης των εκπαιδευόμενων σε επιχειρήσεις, σε πολύ σημαντικό βαθμό στην καταπολέμηση 
της ανεργίας των νέων. Ως εκ τούτου, οι κοινές αρχές εκπαίδευσης θα πρέπει, όπου είναι 
σκόπιμο και υπάρχει ήδη δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης τουλάχιστον σε ένα κράτος μέλος, να 
διαρθρώνονται σύμφωνα με το πρότυπο της δυϊκής εκπαίδευσης.

Τροπολογία 75

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) το σχετικό επάγγελμα δεν καλύπτεται 
από άλλο κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης ούτε 

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

είναι ήδη νομοθετικά κατοχυρωμένο 
δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου ΙΙ ή
ΙΙΙ·

Αιτιολόγηση

Το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης αντιμετωπίζεται κατ’ αρχάς θετικά, επειδή με τον τρόπο αυτό 
μπορούν να μεταφερθούν και άλλα επαγγέλματα του κλάδου υγείας στην αυτόματη αναγνώριση. 
Όμως επαγγέλματα τα οποία υπόκεινται στο κεφάλαιο ΙΙ, δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο κοινό 
πλαίσιο εκπαίδευσης.

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 35 
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν 
ισχύουν για τα επαγγέλματα ιατρών, 
νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική 
περίθαλψη, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων, 
μαιών/μαιευτών, φαρμακοποιών και 
αρχιτεκτόνων τα οποία βασίζονται στη 
θεμελιώδη αρχή της αυτόματης 
αναγνώρισης τίτλων εκπαίδευσης, βάσει 
των εναρμονισμένων ελάχιστων 
προϋποθέσεων κατάρτισης.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν πρέπει να θεσπίζει τρίτο καθεστώς αναγνώρισης πέραν της αυτόματης 
αναγνώρισης και των γενικών συστημάτων. Κάτι τέτοιο θα επέφερε σύγχυση τόσο στον 
επαγγελματία, όσο και στην αρμόδια αρχή. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα πλαίσια κοινής 
κατάρτισης δεν ισχύουν σε όλα τα κλαδικά επαγγέλματα.

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49α – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 58α, οι οποίες προσδιορίζουν το 
κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων καθώς και τα προσόντα του 
κοινού πλαισίου εκπαίδευσης. 

3. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 58α, οι οποίες προσδιορίζουν το 
κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων καθώς και τα προσόντα του 
κοινού πλαισίου εκπαίδευσης. Σε ό,τι 
αφορά το βαθμό λεπτομέρειας των 
δεδομένων, αυτά δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν τις κατώτατες απαιτήσεις 
εκπαίδευσης που αναφέρονται στον τίτλο 
ΙΙΙ του κεφαλαίου ΙΙΙ.

Αιτιολόγηση

Η επαγγελματική εκπαίδευση υπάγεται στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Το κοινό φάσμα 
των γνώσεων, ικανοτήτων και αρμοδιοτήτων καθώς και τα προσόντα θα πρέπει ως εκ τούτου 
να μην υπερβαίνουν τις κατώτατες απαιτήσεις εκπαίδευσης.

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49β – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) κρατών μελών δυνάμει του εν λόγω 
άρθρου θα διεξάγεται μέσω του 
συστήματος πληροφόρησης της 
εσωτερικής αγοράς (ΙΜΙ).

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει 
παρέκκλιση από την εφαρμογή του κοινού 

5. Ένα κράτος μέλος μπορεί να δηλώσει 
στην Επιτροπή εντός προθεσμίας 6 
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πλαισίου εκπαίδευσης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3 στην επικράτειά του 
εάν διαφορετικά θα υποχρεούνταν να 
εισαγάγει ένα νέο νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα στην επικράτειά 
του ή να τροποποιήσει τις υφιστάμενες 
θεμελιώδεις εγχώριες αρχές σχετικά με τη 
δομή των επαγγελμάτων όσον αφορά την 
εκπαίδευση και τις προϋποθέσεις 
ανάληψης των εν λόγω επαγγελμάτων ή 
εάν το κράτος μέλος δεν επιθυμεί να 
συσχετίσει το εθνικό σύστημα προσόντων 
του με τα προσόντα που ορίζονται στο εν 
λόγω κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης. Η 
Επιτροπή δύναται να θεσπίσει μια 
εκτελεστική απόφαση προκειμένου να 
παραχωρήσει την σχετική παρέκκλιση 
στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

μηνών μετά τη θέση σε ισχύ της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεως σύμφωνα με την
παράγραφο 3, ότι δεν επιθυμεί να 
εφαρμόσει το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης
στην επικράτειά του σύμφωνα με την 
παράγραφο 3. Αυτό είναι δυνατό εάν 
διαφορετικά θα υποχρεούνταν να εισαγάγει 
ένα νέο νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα στην επικράτειά του ή να 
τροποποιήσει τις υφιστάμενες θεμελιώδεις 
εγχώριες αρχές σχετικά με τη δομή των 
επαγγελμάτων όσον αφορά την εκπαίδευση 
και τις προϋποθέσεις ανάληψης των εν 
λόγω επαγγελμάτων ή εάν το κράτος μέλος 
δεν επιθυμεί να συσχετίσει το εθνικό 
σύστημα προσόντων του με τα προσόντα 
που ορίζονται στο εν λόγω κοινό πλαίσιο 
εκπαίδευσης.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να παραμείνει στη δυνατότητα των κρατών μελών να αποφασίζουν εάν θέλουν να 
συμμετάσχουν σε ένα κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης ή όχι.

Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινές δοκιμασίες εκπαίδευσης διαγράφεται
1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, ως κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης 
νοείται μια δοκιμασία επάρκειας που 
αξιολογεί την ικανότητα ενός 
επαγγελματία να ασκεί ένα επάγγελμα σε 
όλα τα κράτη μέλη στα οποία αυτό είναι 
νομοθετικά κατοχυρωμένο. Η επιτυχής 
ολοκλήρωση μιας κοινής δοκιμασίας 
εκπαίδευσης επιτρέπει την ανάληψη και 
άσκηση των σχετικών επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων σε ένα κράτος μέλος 
υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που 
ισχύουν για τους κατόχους 
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επαγγελματικών τίτλων που έχουν ληφθεί 
στο εν λόγω κράτος μέλος.
2. Η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης 
συμμορφώνεται με τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
(α) η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης δίνει 
σε περισσότερους επαγγελματίες τη 
δυνατότητα να μετακινούνται μεταξύ των 
κρατών μελών σε σύγκριση με το γενικό 
σύστημα αναγνώρισης τίτλων 
εκπαίδευσης που προβλέπεται στο 
κεφάλαιο Ι του τίτλου ΙΙΙ·
(β) το σχετικό επάγγελμα είναι 
νομοθετικά κατοχυρωμένο στο ένα τρίτο 
τουλάχιστον του συνόλου των κρατών 
μελών·
(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 
κατοχυρωμένο·
(δ) η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης 
επιτρέπει στους υπηκόους οποιουδήποτε 
κράτους μέλους να συμμετέχουν στη 
δοκιμασία αυτή και στην πρακτική 
οργάνωση των εν λόγω δοκιμασιών σε 
κράτη μέλη χωρίς να είναι απαραιτήτως 
μέλη μιας επαγγελματικής οργάνωσης ή 
να είναι εγγεγραμμένοι σε μια τέτοια 
οργάνωση.
3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
όσον αφορά τις προϋποθέσεις των εν 
λόγω κοινών δοκιμασιών εκπαίδευσης.

Αιτιολόγηση

Η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης αποτελεί παρέμβαση στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και 
θα πρέπει ως εκ τούτου να απορριφθεί.

Τροπολογία 81
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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 
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. 
Η επαλήθευση των γλωσσικών γνώσεων 
που διεξάγεται από την αρμόδια αρχή δεν 
εμποδίζει τον εργοδότη από το να 
διενεργεί, κατά περίπτωση, 
συμπληρωματικούς ελέγχους.

Τροπολογία 82

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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 αντιπροσωπευτικές εθνικές 
οργανώσεις ασθενών.

Για επαγγέλματα που έχουν επιπτώσεις για 
τους ασθενείς, μεταξύ άλλων για την
ασφάλεια των ασθενών, τη θεραπεία τους, 
την παροχή υπηρεσιών και 
πληροφόρησης προς τους ασθενείς, 
πρέπει να ελέγχονται συστηματικά ή να 
επιβλέπονται από τις αρμόδιες αρχές οι 
γλωσσικές γνώσεις που είναι αναγκαίες 
για την άσκηση του επαγγέλματος (ιδίως 
η επίσημη γλώσσα ή οι επίσημες γλώσσες 
της περιοχής στην οποία επιθυμεί να 
εργασθεί ο επαγγελματίας, σύμφωνα με 
τη θεσμική οργάνωση του κράτους 
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μέλους υποδοχής) όλων των 
ενδιαφερόμενων επαγγελματιών.

Η εξέταση των γλωσσικών γνώσεων 
πρέπει να αποσυνδεθεί από την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων, αλλά να πραγματοποιείται 
πριν από την πρόσβαση στο επάγγελμα. 
Εν προκειμένω, ισχύει ως πρότυπο 
τουλάχιστον το επίπεδο C1 του Κοινού 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις 
Γλώσσες. 

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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 
ενδιαφερόμενος δικαιούται να ασκήσει 
έφεση κατά των εν λόγω ελέγχων ενώπιον
των εθνικών δικαστηρίων.

Κατά την αξιολόγηση της γνώσης της 
επίσημης γλώσσας ή των επισήμων 
γλωσσών της περιοχής όπου επιθυμεί να 
εργασθεί ο επαγγελματίας λαμβάνεται ως 
ελάχιστο πρότυπο το επίπεδο C1 του 
Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς 
για τις Γλώσσες. Τα τέλη με τα οποία 
ενδέχεται να επιβαρυνθεί ο αιτών, σε 
σχέση με την επαλήθευση των γλωσσικών 
γνώσεων, θα είναι εύλογα και αναλογικά 
και συγκρίσιμα με τα τέλη που 
απαιτούνται από τους ημεδαπούς ή εκτός 
ΕΕ επαγγελματίες. Ο ενδιαφερόμενος
δύναται να προσφύγει κατά του ελέγχου 
αυτού ενώπιον της εθνικής δικαιοδοσίας.

Τροπολογία 84

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 39
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 55α – Τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναγνώριση αμειβόμενης πρακτικής 
άσκησης

Αναγνώριση υποχρεωτικής πρακτικής 
άσκησης υπό εποπτεία

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην αμοιβή πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 85

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 42
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56α – παράγραφος 1 –εδάφιο 1 – εισαγωγική φράση

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 στον οποίο έχει απαγορευτεί
ή περιοριστεί από τις εθνικές αρχές ή τα 
δικαστήρια η άσκηση, ακόμα και 
προσωρινά, των ακόλουθων 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην 
επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους:

Τροπολογία 86

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) γενικός ιατρός που κατέχει τίτλο 
εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο
5.1.4 του παραρτήματος V·

(α) ιατροί που κατέχουν τίτλο 
εκπαίδευσης που αναφέρεται στα σημεία 
5.1.1, 5.1.3 και 5.1.4 του παραρτήματος V·

Αιτιολόγηση
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Λαμβανομένης υπόψη της ασφάλειας των ασθενών δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται κανένας 
τεχνητός διαχωρισμός μεταξύ των τομεακών επαγγελμάτων υγείας, που υπόκεινται στο σύστημα 
της αυτόματης αναγνώρισης και των επαγγελματιών του κλάδου υγείας οι οποίοι πρέπει να 
υποβληθούν σε μία μεμονωμένη αναγνώριση. 

Τροπολογία 87

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 42
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ειδικός ιατρός που κατέχει τίτλο 
εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο
5.1.3 του παραρτήματος V·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψη της ασφάλειας των ασθενών δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται κανένας 
τεχνητός διαχωρισμός μεταξύ των τομεακών επαγγελμάτων υγείας, που υπόκεινται στο σύστημα 
της αυτόματης αναγνώρισης και των επαγγελματιών του κλάδου υγείας οι οποίοι πρέπει να 
υποβληθούν σε μία μεμονωμένη αναγνώριση. 

Τροπολογία 88

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) τομεακά επαγγέλματα τα οποία 
υπόκεινται στην αναγνώριση σύμφωνα με 
το άρθρο 10·

Αιτιολόγηση 

Λαμβανομένης υπόψη της ασφάλειας των ασθενών δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται κανένας 
τεχνητός διαχωρισμός μεταξύ των τομεακών επαγγελμάτων υγείας, που υπόκεινται στο σύστημα 
της αυτόματης αναγνώρισης και των επαγγελματιών του κλάδου υγείας οι οποίοι πρέπει να 
υποβληθούν σε μία μεμονωμένη αναγνώριση. 
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Τροπολογία 89

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) επαγγελματίες που δεν υπόκεινται 
στην οδηγία 2006/123/ΕΚ και οι οποίοι 
έχουν επιρροή στη δημόσια υγεία και 
ασφάλεια. 

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψη της ασφάλειας των ασθενών δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται κανένας 
τεχνητός διαχωρισμός μεταξύ των τομεακών επαγγελμάτων υγείας, που υπόκεινται στο σύστημα 
της αυτόματης αναγνώρισης και των επαγγελματιών του κλάδου υγείας οι οποίοι πρέπει να 
υποβληθούν σε μία μεμονωμένη αναγνώριση. 

Τροπολογία 90

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 42
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56α - παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) επαγγελματίες που υπόκεινται στο 
γενικό σύστημα αναγνώρισης, δυνάμει 
του Τίτλου III, κεφάλαια I και II, με 
επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών.

Τροπολογία 91

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο αποστέλλονται το αργότερο 

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο αποστέλλονται το αργότερο 
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εντός τριών ημερών από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης που απαγορεύει 
στον ενδιαφερόμενο επαγγελματία να 
ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητα.

εντός τριών ημερών από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης που απαγορεύει 
στον ενδιαφερόμενο επαγγελματία να 
ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητα 
μέσω του συστήματος πληροφόρησης για 
την εσωτερική αγορά (IMI).

Τροπολογία 92

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

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψη της ασφάλειας των ασθενών δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται κανένας 
τεχνητός διαχωρισμός μεταξύ των τομεακών επαγγελμάτων υγείας, που υπόκεινται στο σύστημα 
της αυτόματης αναγνώρισης και των επαγγελματιών του κλάδου υγείας οι οποίοι πρέπει να 
υποβληθούν σε μία μεμονωμένη αναγνώριση. 

Τροπολογία 93

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν ένας αιτών υποβάλει πλαστές 
πληροφορίες ή παραποιημένα 
αποδεικτικά εκπαίδευσης, η αρμόδια 
αρχή ενημερώνει τις αρχές όλων των 
άλλων κρατών μελών. 

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός προειδοποίησης θα πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη κινδύνους που 
προέρχονται από παραποιημένα αποδεικτικά εκπαίδευσης και πλαστές ταυτότητες.

Τροπολογία 94

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους 
μέλους υποδοχής έχει λόγους να πιστεύει 
ότι ο τίτλος του αιτούντος έχει αποκτηθεί 
χωρίς παρακολούθηση τακτικού 
προγράμματος σπουδών, το κράτος 
υποδοχής μπορεί να αιτηθεί την 
εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων.

Τροπολογία 95
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 42
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56α – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση άλλα 
κράτη μέλη που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 σε περίπτωση που ο 
αιτών προσκομίσει ψευδή στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων ψευδών τίτλων 
κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός προειδοποίησης πρέπει να επεκταθεί ούτως ώστε να καλύπτει το ενδεχόμενο 
προσκόμισης ψευδών στοιχείων από τους επαγγελματίες.

Τροπολογία 96

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 42
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές 
πράξεις για την εφαρμογή του μηχανισμού 
ειδοποίησης. Η εκτελεστική πράξη 
περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις 
αρμόδιες αρχές που δικαιούνται να 
αποστέλλουν ή/και να λαμβάνουν 
ειδοποιήσεις, με τη συμπλήρωση των 
ειδοποιήσεων με πρόσθετες πληροφορίες, 
με την απόσυρση και τη λήξη των 
ειδοποιήσεων, με τα δικαιώματα 
πρόσβασης σε δεδομένα, με τους τρόπους 
διόρθωσης των πληροφοριών που 
περιέχονται στις ειδοποιήσεις και τα μέτρα 
για τη διασφάλιση των περιόδων 
επεξεργασίας και φύλαξης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 58.

5. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές 
πράξεις για την εφαρμογή του μηχανισμού 
ειδοποίησης. Η εκτελεστική πράξη 
περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις 
αρμόδιες αρχές που δικαιούνται να 
αποστέλλουν ή/και να λαμβάνουν 
ειδοποιήσεις, με τη συμπλήρωση των 
ειδοποιήσεων με πρόσθετες πληροφορίες, 
με την απόσυρση και τη λήξη των 
ειδοποιήσεων, με τα δικαιώματα 
πρόσβασης σε δεδομένα, με τους τρόπους 
διόρθωσης των πληροφοριών που 
περιέχονται στις ειδοποιήσεις και τα μέτρα 
για τη διασφάλιση των περιόδων 
επεξεργασίας και φύλαξης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 58.
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