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Τροπολογία 89
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Regina Bastos, Hans-Peter 
Mayer, Frank Engel, Othmar Karas, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Καίριο στοιχείο για τη μείωση της 
ανεργίας των νέων είναι τα διπολικά 
συστήματα κατάρτισης. Ανάλογα με τις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις της 
οικονομίας, επιτρέπουν την ομαλή 
μετάβαση από την κατάρτιση στην 
απασχόληση. Πρέπει να τυγχάνουν 
ενίσχυσης όχι μόνο στην παρούσα οδηγία, 
αλλά να λαμβάνονται υπόψη και σε άλλες 
ευρωπαϊκές νομικές πράξεις για την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. 
Κατά τα άλλα, τα εν λόγω διπολικά 
συστήματα κατάρτισης και οι 
ιδιαιτερότητές τους δεν πρέπει να 
θίγονται από τις διατάξεις της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα διπολικά συστήματα κατάρτισης, μέσω της πρώιμης ένταξης των εκπαιδευόμενων στις 
επιχειρήσεις, συνεισφέρουν σημαντικά στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και 
διασφαλίζουν την ομαλή μετάβαση στην απασχόληση. Ήδη εφαρμόζονται σε πολλά κράτη μέλη. 
Στην ανακοίνωσή της COM(2012) 299 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί την ενίσχυση των 
διπολικών συστημάτων κατάρτισης.

Τροπολογία 90
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
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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 αγοράς23. 
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 
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 

(3) Η θέσπιση της προαιρετικής 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
θα προαγάγει την ελεύθερη κυκλοφορία 
των επαγγελματιών και παράλληλα την 
αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη 
αναγνώριση των προσόντων. 
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. Κατόπιν αιτήματος 
των αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών 
οργανώσεων, 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 αγοράς23. 
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 
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 
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εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις 
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά.

αποτρέπουν την παράνομη και μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις 
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά.

Or. de

Τροπολογία 91
Emilie Turunen

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 αγοράς23. 
Ο εν λόγω μηχανισμός θα συμβάλει στην 
ενίσχυση των συνεργειών και της 
εμπιστοσύνης μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών, ενώ παράλληλα θα καταργήσει το 
διπλασιασμό του διοικητικού φόρτου 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 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. Ο απαιτούμενος χρόνος για την 
επαλήθευση της αίτησης έκδοσης 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
εξαρτάται από το επάγγελμα. Ως εκ 
τούτου, είναι σκόπιμη η εφαρμογή 
πιλοτικών προγραμμάτων με στόχο τον 
προσδιορισμό ρεαλιστικών 
χρονοδιαγραμμάτων για κάθε επάγγελμα. 
Τα χρονοδιαγράμματα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται από την Επιτροπή, για 
παράδειγμα στη δικτυακή πύλη «Η 
Ευρώπη σου» και στα κέντρα 
υποστήριξης που προβλέπονται στο 
άρθρο 57β. Τα αποτελέσματα των 
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τις αρχές και θα δημιουργήσει 
περισσότερη διαφάνεια και σαφήνεια για 
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.

ανωτέρω πιλοτικών προγραμμάτων 
μπορούν να επεκταθούν και σε 
παρεμφερή επαγγέλματα. 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 αγοράς23. Ο εν λόγω 
μηχανισμός θα συμβάλει 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 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.

Or. en

Τροπολογία 92
Mikael Gustafsson

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 

(3) Προκειμένου να προαχθεί η ελεύθερη 
κυκλοφορία των επαγγελματιών, με την 
παράλληλη διασφάλιση 
αποτελεσματικότερης και διαφανέστερης 
αναγνώρισης των προσόντων είναι 
απαραίτητο να θεσπιστεί μια προαιρετική
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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 αγοράς23. 
Ο εν λόγω μηχανισμός θα συμβάλει 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 
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.

ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα. 
Συγκεκριμένα, η εν λόγω ταυτότητα 
μπορεί να συνδράμει στη 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 αγοράς23. 
Ο εν λόγω μηχανισμός θα συμβάλει 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 
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.

Or. en

Τροπολογία 93
Marian Harkin
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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 αγοράς23. 
Ο εν λόγω μηχανισμός θα συμβάλει 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 
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 

(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 αγοράς23. 
Ο εν λόγω μηχανισμός θα συμβάλει 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 
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 
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αυθεντικότητα και την εμπιστευτικότητα 
των αποθηκευμένων δεδομένων και να 
αποτρέπουν την παράνομη και μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις 
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά.

αυθεντικότητα και την εμπιστευτικότητα 
των αποθηκευμένων δεδομένων και να 
αποτρέπουν την παράνομη και μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις 
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά. Η 
αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων 
με τη χρήση της επαγγελματικής 
ταυτότητας πρέπει να τηρεί την αρχή 
σύμφωνα με την οποία η ευθύνη για την 
αναγνώριση οιωνδήποτε επαγγελματικών 
προσόντων εμπίπτει στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα του κράτους μέλους 
υποδοχής.

Or. en

Τροπολογία 94
Κωνσταντίνος, Συλβάνα Ράπτη

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 

(3) Προκειμένου να προαχθεί η ελεύθερη 
κυκλοφορία των επαγγελματιών, με την 
παράλληλη διασφάλιση 
αποτελεσματικότερης και διαφανέστερης 
αναγνώρισης των προσόντων είναι 
απαραίτητο να θεσπιστεί κυρίως για 
επαγγέλματα που εμπίπτουν στη 
διαδικασία αυτόματης αναγνώρισης, μια 
ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα, 
εφόσον αυτά τη ζητήσουν. 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 
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πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς 
(ΙΜΙ) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. […] σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία μέσω του Συστήματος 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς23 . 
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 
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.

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 αγοράς23 . 
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 
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.

Or. el

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του προαιρετικού χαρακτήρα της καθιέρωσης της επαγγελματικής ταυτότητας, 
κυρίως για επαγγέλματα που εμπίπτουν στη διαδικασία αυτόματης αναγνώρισης, εφόσον αυτά 
τη ζητήσουν.

Τροπολογία 95
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Προκειμένου να προαχθεί η ελεύθερη (3) Προκειμένου να προαχθεί η ελεύθερη 
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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 αγοράς23. 
Ο εν λόγω μηχανισμός θα συμβάλει 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 
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.

κυκλοφορία των επαγγελματιών, με την 
παράλληλη διασφάλιση 
αποτελεσματικότερης και διαφανέστερης 
αναγνώρισης των προσόντων, είναι 
απαραίτητο να θεσπιστεί μια ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα. Η ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα πρέπει να 
χρησιμοποιείται αυστηρά ως εργαλείο 
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων 
σε άλλα κράτη μέλη, με στόχο την πλήρη 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 
παρέχει η κινητικότητα στην ενιαία 
αγορά, και όχι ως μέσο ρύθμισης και 
περιορισμού του τρόπου αναγνώρισης 
ενός επαγγέλματος. 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 αγοράς23. 
Ο εν λόγω μηχανισμός θα συμβάλει 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 
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 
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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.

Or. en

Τροπολογία 96
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η επαγγελματική ταυτότητα πρέπει 
να εκδίδεται σε προαιρετική βάση και 
κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου 
επαγγελματικού κλάδου. Για τη θέσπιση 
της επαγγελματικής ταυτότητας 
απαιτείται τα δύο τρίτα των κρατών 
μελών ή των επαγγελματικών φορέων 
των κρατών μελών να διάκεινται ευνοϊκά 
απέναντι στην έκδοσή της.

Or. en

Τροπολογία 97
Christel Schaldemose

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 

(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 
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μεγαλύτερο πεδίο δραστηριοτήτων στο 
κράτος μέλος υποδοχής. Εάν οι διαφορές 
μεταξύ των τομέων δραστηριοτήτων είναι 
τόσο μεγάλες ώστε στην πραγματικότητα ο 
επαγγελματίας να πρέπει να ακολουθήσει 
ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για να αντισταθμίσει τις 
ελλείψεις του και εάν το ζητήσει ο ίδιος ο 
επαγγελματίας, υπό αυτές τις 
συγκεκριμένες περιστάσεις ένα κράτος 
μέλος υποδοχής πρέπει να χορηγήσει 
μερική πρόσβαση. Ωστόσο, σε περίπτωση 
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.

μεγαλύτερο πεδίο δραστηριοτήτων στο 
κράτος μέλος υποδοχής. Εάν οι διαφορές 
μεταξύ των τομέων δραστηριοτήτων είναι 
τόσο μεγάλες ώστε στην πραγματικότητα ο 
επαγγελματίας να πρέπει να ακολουθήσει 
ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για να αντισταθμίσει τις 
ελλείψεις του και εάν το ζητήσει ο ίδιος ο 
επαγγελματίας, υπό αυτές τις 
συγκεκριμένες περιστάσεις ένα κράτος 
μέλος υποδοχής πρέπει να χορηγήσει 
μερική πρόσβαση. Ωστόσο, σε περίπτωση 
που υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου 
συμφέροντος, ένα κράτος μέλος πρέπει να 
μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση μερικής 
πρόσβασης.

Or. en

Τροπολογία 98
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Ωστόσο, σε περίπτωση που υπάρχουν 
επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος, 
ένα κράτος μέλος πρέπει να μπορεί να 
αρνηθεί τη χορήγηση μερικής πρόσβασης.
Η μερική πρόσβαση δεν εφαρμόζεται στα 
ιατρικά επαγγέλματα, τα οποία άπτονται 
ζητημάτων ασφάλειας των ασθενών ή 
προστασίας της δημόσιας υγείας.

Or. de

Τροπολογία 99
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 100
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 101
Othmar Karas, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η «ορθή απονομή της 
δικαιοσύνης» μπορεί να συνιστά «επιτακτικό λόγο γενικού συμφέροντος», όπως προβλέπεται 
στην παρούσα αιτιολογική σκέψη. Δεδομένου ότι οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι 
συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν να αρνηθούν τη χορήγηση μερικής πρόσβασης στα ανωτέρω επαγγέλματα.

Τροπολογία 102
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 103
Phil Prendergast

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 

(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 
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μεγαλύτερο πεδίο δραστηριοτήτων στο 
κράτος μέλος υποδοχής. Εάν οι διαφορές 
μεταξύ των τομέων δραστηριοτήτων είναι 
τόσο μεγάλες ώστε στην πραγματικότητα ο 
επαγγελματίας να πρέπει να ακολουθήσει 
ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για να αντισταθμίσει τις 
ελλείψεις του και εάν το ζητήσει ο ίδιος ο 
επαγγελματίας, υπό αυτές τις 
συγκεκριμένες περιστάσεις ένα κράτος 
μέλος υποδοχής πρέπει να χορηγήσει 
μερική πρόσβαση. Ωστόσο, σε περίπτωση 
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.

μεγαλύτερο πεδίο δραστηριοτήτων στο 
κράτος μέλος υποδοχής. Εάν οι διαφορές 
μεταξύ των τομέων δραστηριοτήτων είναι 
τόσο μεγάλες ώστε στην πραγματικότητα ο 
επαγγελματίας να πρέπει να ακολουθήσει 
ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για να αντισταθμίσει τις 
ελλείψεις του και εάν το ζητήσει ο ίδιος ο 
επαγγελματίας, υπό αυτές τις 
συγκεκριμένες περιστάσεις ένα κράτος 
μέλος υποδοχής πρέπει να χορηγήσει 
μερική πρόσβαση. Ωστόσο, σε περίπτωση 
που υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι γενικού 
συμφέροντος, ένα κράτος μέλος πρέπει να 
μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση μερικής 
πρόσβασης. Η μερική πρόσβαση δεν θα 
χορηγείται για επαγγέλματα που παρέχουν 
υπηρεσίες υγείας ή σχετίζονται με άλλον 
τρόπο με τη δημόσια υγεία.

Or. en

Τροπολογία 104
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

μέλος υποδοχής πρέπει να χορηγήσει 
μερική πρόσβαση. Η Επιτροπή 
ενημερώνεται από τα κράτη μέλη πριν 
από τη λήψη της σχετικής απόφασης,
ούτως ώστε να διευκολύνεται η πλήρης 
εφαρμογή της παρούσας διάταξης και να 
διασφαλίζεται η ενιαία τήρησή της σε 
ολόκληρη την Ένωση. Ωστόσο, σε 
περίπτωση που υπάρχουν επιτακτικοί 
λόγοι γενικού συμφέροντος, ένα κράτος 
μέλος πρέπει να μπορεί να αρνηθεί τη 
χορήγηση μερικής πρόσβασης. Τα 
επαγγέλματα που υπάγονται σε καθεστώς 
αυτόματης αναγνώρισης βάσει των 
ελάχιστων προϋποθέσεων κατάρτισης ή 
κοινών αρχών εκπαίδευσης δεν πρέπει να 
είναι ανοικτά στη χορήγηση μερικής 
πρόσβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ληφθεί μέριμνα ώστε η Επιτροπή να ενημερώνεται τόσο για τις αποφάσεις 
απόρριψης αιτήσεων χορήγησης μερικής πρόσβασης όσο και για τη σχετική αιτιολόγηση, ούτως 
ώστε να είναι σε θέση να διασφαλίζει την πλήρη, ορθή και ενιαία εφαρμογή της παρούσας 
διάταξης. Βλέπε αντίστοιχο άρθρο.

Τροπολογία 105
Robert Rochefort

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 

(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 
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επαγγελματίας να πρέπει να ακολουθήσει 
ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για να αντισταθμίσει τις 
ελλείψεις του και εάν το ζητήσει ο ίδιος ο 
επαγγελματίας, υπό αυτές τις 
συγκεκριμένες περιστάσεις ένα κράτος 
μέλος υποδοχής πρέπει να χορηγήσει 
μερική πρόσβαση. Ωστόσο, σε περίπτωση 
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 να πρέπει να ακολουθήσει 
ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για να αντισταθμίσει τις 
ελλείψεις του, και εάν το ζητήσει ο ίδιος ο 
επαγγελματίας, ένα κράτος μέλος 
υποδοχής πρέπει να χορηγήσει μερική 
πρόσβαση. Όσον αφορά τα επαγγέλματα 
που έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, 
την ασφάλεια ή την υγειονομική 
επαγρύπνηση, ένα κράτος μέλος δύναται 
να αρνηθεί τη χορήγηση μερικής 
πρόσβασης στα εν λόγω επαγγέλματα 
εφόσον θεωρεί ότι οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες είναι χαμηλής ποιότητας. Σε
περίπτωση που υπάρχουν επιτακτικοί 
λόγοι γενικού συμφέροντος, ένα κράτος 
μέλος πρέπει πάντοτε να μπορεί να 
αρνείται τη χορήγηση μερικής πρόσβασης.

Or. fr

Τροπολογία 106
Συλβάνα Ράπτη, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

χορηγήσουν μερική πρόσβαση. Ωστόσο, 
σε περίπτωση που υπάρχουν επιτακτικοί 
λόγοι γενικού συμφέροντος, όπως στην 
περίπτωση ενός ιατρού ή άλλων 
επαγγελματιών του κλάδου της υγείας ή 
ακόμη και σε ιδιαίτερου γεωγραφικού 
χαρακτήρα επαγγέλματα, ένα κράτος 
μέλος πρέπει να μπορεί να αρνηθεί τη 
χορήγηση μερικής πρόσβασης.

Or. el

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη για λόγους , κυρίως αλλά όχι μόνο, υγείας και δημόσιας ασφάλειας είναι 
υποχρεωμένα να ελέγχουν σε ποιά επαγγέλματα μπορούν να επιτρέψουν τη μερική πρόσβαση.

Τροπολογία 107
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

επαγγελματιών του κλάδου της υγείας, είτε 
ειδικού για τον συγκεκριμένο τομέα 
χαρακτήρα, ένα κράτος μέλος πρέπει να 
μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση μερικής 
πρόσβασης.

Or. en

Τροπολογία 108
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Σύμφωνα με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
αίτηση χορήγησης μερικής πρόσβασης 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει 
επ’ ουδενί λόγω να συνεπάγεται 
ανάκληση του δικαιώματος 
αυτοοργάνωσης των κοινωνικών εταίρων 
που δραστηριοποιούνται στον υπό 
εξέταση κλάδο.

Or. en

Τροπολογία 109
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Οι συμβολαιογράφοι δεν 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
διότι διορίζονται από το κράτος και, ως 
εκ τούτου, υπηρετούν σκοπό δημόσιου 
συμφέροντος, ήτοι την τήρηση της 
νομιμότητας και της ασφάλειας δικαίου 
στις μεταξύ ιδιωτών δικαιοπραξίες.
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Or. en

Τροπολογία 110
Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) (ii α) Η έννοια των «επιτακτικών 
λόγων δημόσιου συμφέροντος» στους 
οποίους αναφέρονται ορισμένες διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας αναπτύχθηκε από 
το Δικαστήριο στο πλαίσιο της 
νομολογίας του για τα άρθρα 43 και 49
της Συνθήκης και ενδέχεται να 
εξακολουθήσει να εξελίσσεται. Η εν λόγω 
έννοια, όπως αναγνωρίζεται στη 
νομολογία του Δικαστηρίου, καλύπτει, 
μεταξύ άλλων, τους εξής λόγους: δημόσια 
τάξη, δημόσια ασφάλεια και δημόσια 
υγεία, κατά την έννοια των άρθρων 52 
και 62 της Συνθήκης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια των «επιτακτικών λόγων δημόσιου συμφέροντος» στους οποίους αναφέρονται 
ορισμένες διατάξεις της παρούσας οδηγίας συνιστά ευρέως γνωστή αρχή που περιλαμβάνει τη 
δημόσια υγεία, αλλά και ευρύ φάσμα άλλων ζητημάτων. Προτείνεται η χρήση του ανωτέρω 
ορισμού, ο οποίος ερείδεται στον ορισμό της οδηγίας 2006/123/ΕΚ, ούτως ώστε να είναι σαφής 
η πρόθεση του νομοθέτη όταν αναφέρεται στη συγκεκριμένη έννοια.

Τροπολογία 111
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η προσωρινή και περιστασιακή παροχή 
υπηρεσιών στα κράτη μέλη πρέπει να 

(5) Η προσωρινή και περιστασιακή παροχή 
υπηρεσιών στα κράτη μέλη πρέπει να 
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υπόκειται σε διασφαλίσεις, και 
συγκεκριμένα σε μια απαίτηση 
τουλάχιστον διετούς επαγγελματικής 
εμπειρίας, με στόχο την προστασία των 
εγχώριων καταναλωτών στο κράτος μέλος 
υποδοχής εάν το επάγγελμα δεν είναι 
νομοθετικά κατοχυρωμένο στο κράτος 
μέλος καταγωγής. Ωστόσο, οι εν λόγω 
διασφαλίσεις δεν είναι απαραίτητες εάν οι 
καταναλωτές, οι οποίοι έχουν τη συνήθη 
διαμονή τους στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του επαγγελματία, έχουν 
ήδη επιλέξει έναν επαγγελματία και δεν 
υπάρχουν επιπτώσεις για την υγεία και την 
ασφάλεια τρίτων στο κράτος μέλος 
υποδοχής.

υπόκειται σε διασφαλίσεις, και 
συγκεκριμένα σε μια απαίτηση 
τουλάχιστον διετούς επαγγελματικής 
εμπειρίας, με στόχο την προστασία των 
εγχώριων καταναλωτών στο κράτος μέλος 
υποδοχής εάν το επάγγελμα δεν είναι 
νομοθετικά κατοχυρωμένο στο κράτος 
μέλος καταγωγής. Ωστόσο, οι εν λόγω 
διασφαλίσεις δεν είναι απαραίτητες εάν οι 
καταναλωτές, οι οποίοι έχουν τη συνήθη 
διαμονή τους στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του επαγγελματία, έχουν 
ήδη επιλέξει έναν επαγγελματία και δεν 
υπάρχουν επιπτώσεις για την υγεία και την 
ασφάλεια τρίτων στο κράτος μέλος 
υποδοχής. Το καθεστώς προσωρινής 
κινητικότητας δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της 
υπαγωγής σε καθεστώς πλήρους 
αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 7. 
Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που ένας 
επαγγελματίας υπό καθεστώς 
προσωρινής πρόσβασης επιθυμεί να 
εξακολουθήσει να παρέχει τις υπηρεσίες 
τους για συνεχόμενη χρονική περίοδο άνω 
του ενός έτους, υποχρεούται να υποβάλει 
τη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 7.

Or. en

Τροπολογία 112
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Οι απαιτήσεις αναγνώρισης για τους 
σκοπούς της προσωρινής κινητικότητας 
δεν πρέπει να υποκαθιστούν τις 
απαιτήσεις αναγνώρισης για τους 
σκοπούς της μακροπρόθεσμης 
κινητικότητας. Προκειμένου να καλυφθεί 
το κενό βάσει του οποίου οι 
επαγγελματίες λαμβάνουν αναγνώριση 
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στο πλαίσιο του επιεικέστερου 
καθεστώτος προσωρινής κινητικότητας 
και συνεχίζουν να ασκούν επ’ αόριστον το 
οικείο επάγγελμα, η προσωρινή 
κινητικότητα θα περιορίζεται σε ένα έτος 
συνεχόμενης παροχής υπηρεσιών σε 
ολόκληρη την επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά το πέρας του 
εν λόγω έτους, ο επαγγελματίας πρέπει να 
λάβει πλήρη αναγνώριση δυνάμει του 
άρθρου 4β ή του Τίτλου ΙΙΙ. Εξαίρεση 
προβλέπεται για τους φορείς παροχής 
υπηρεσιών που παρέχουν τακτικά 
υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος για 
περιόδους μικρότερες του ενός έτους. Η 
Επιτροπή καλείται να καταρτίσει 
κατάλογο των συγκεκριμένων 
επαγγελμάτων μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 58α 
(νέο), και να δημοσιεύσει τον εν λόγω 
κατάλογο. 

Or. en

Τροπολογία 113
Sandra Kalniete

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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επικύρωσης οι οποίες απαιτούν τη 
σφραγίδα του κράτους μέλους υποδοχής.

Or. en

Τροπολογία 114
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) Η οδηγία 2005/36/ΕΚ δεν εφαρμόζεται 
στους συμβολαιογράφους. Στα 
περισσότερα κράτη μέλη, το επάγγελμα 
του συμβολαιογράφου εντάσσεται στο 
πλαίσιο της οργάνωσης του δικαστικού 
συστήματος ως ανεξάρτητο δημόσιο 
λειτούργημα, αποστολή του οποίου είναι 
να εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον, 
καλύπτοντας εν μέρει πολύ διαφορετικές 
μεταξύ τους αρμοδιότητες. Οι 
αιτιολογικές σκέψεις της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ, ειδικότερα όσον αφορά την 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, αντιβαίνουν 
ωστόσο σε αυτόν τον χαρακτηρισμό των 
συμβολαιογράφων ως δημόσιων 
λειτουργών και στην ένταξή τους στο 
δικαστικό σύστημα.

Or. de

Τροπολογία 115
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η οδηγία 2005/36/ΕΚ πρέπει επίσης να 
καλύπτει τους συμβολαιογράφους. Ως
προς τα αιτήματα αναγνώρισης για 

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

αναγνώρισης για εγκατάσταση ή για 
παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) Η οδηγία 2005/36/ΕΚ πρέπει επίσης να 
καλύπτει τους συμβολαιογράφους. Ως προς 
τα αιτήματα αναγνώρισης για 
εγκατάσταση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν να επιβάλλουν την αναγκαία 
δοκιμή επάρκειας ή την πρακτική άσκηση 
προσαρμογής για την αποφυγή τυχόν 
διακριτικής μεταχείρισης κατά τις εθνικές 
διαδικασίες επιλογής και διορισμού. Το εν 
λόγω αντισταθμιστικό μέτρο δεν 
απαλλάσσει τον αιτούντα από άλλες 
απαιτήσεις της διαδικασίας επιλογής και 
διορισμού για τα συμβολαιογραφικά 
γραφεία στο κράτος μέλος υποδοχής. 
Λόγω της ιδιαιτερότητας του 
λειτουργήματός τους ως κατόχων 
δημόσιου αξιώματος, το οποίο 
συνεπάγεται την αρμοδιότητα και την 
υποχρέωση εκ μέρους τους να επιτελούν 
ορισμένα δημόσια καθήκοντα στο κράτος 
μέλος καταγωγής τους, οι 
συμβολαιογράφοι δεν επιτρέπεται να 
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συντάσσουν δημόσια έγγραφα και να 
διεκπεραιώνουν άλλες δραστηριότητες 
επικύρωσης ή άλλα δικαιοδοτικά 
καθήκοντα εντός του πεδίου εφαρμογής 
της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση της σφραγίδας κράτους μέλους περιορίζεται στην επικράτεια του αντίστοιχου κράτους 
μέλους και δεν μπορεί να επεκταθεί βάσει της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το ζήτημα της σύνταξης δημόσιων εγγράφων και της αμοιβαίας αναγνώρισής τους 
πρέπει να ρυθμίζεται δυνάμει του άρθρου 81 της ΣΛΕΕ, ο περιορισμός για τους 
συμβολαιογράφους καλύπτεται από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
«Άλλες δραστηριότητες επικύρωσης» περιλαμβάνουν δραστηριότητες θεώρησης και 
δικαιοδοτικά καθήκοντα που επιτελούνται εξ ονόματος των διοικητικών υπηρεσιών του 
δικαστικού συστήματος κράτους μέλους.

Τροπολογία 117
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να καθοριστεί ο 
μηχανισμός αναγνώρισης βάσει του 
γενικού συστήματος, είναι αναγκαίο να 
καταταγούν τα διάφορα εθνικά συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε διάφορα 
επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά, τα οποία 
δημιουργούνται με μοναδικό σκοπό τη 
λειτουργία του γενικού συστήματος, δεν 
επηρεάζουν τις εθνικές δομές εκπαίδευσης 
και κατάρτισης ούτε την αρμοδιότητα των 
κρατών μελών στον τομέα αυτόν, 
συμπεριλαμβανομένης και μιας εθνικής 
πολιτικής για την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών 
προσόντων. Η κατάταξη αυτή μπορεί να 
αποτελέσει ένα εργαλείο για την 
προώθηση της διαφάνειας και της 
συγκρισιμότητας των προσόντων  και μια 
χρήσιμη πρόσθετη πηγή πληροφοριών για 

(8) Προκειμένου να καθοριστεί ο 
μηχανισμός αναγνώρισης βάσει του 
γενικού συστήματος, είναι αναγκαίο να 
καταταγούν τα διάφορα εθνικά συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε διάφορα 
επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά, τα οποία 
δημιουργούνται με μοναδικό σκοπό τη 
λειτουργία του γενικού συστήματος, δεν 
επηρεάζουν τις εθνικές δομές εκπαίδευσης 
και κατάρτισης ούτε την αρμοδιότητα των 
κρατών μελών στον τομέα αυτόν, 
συμπεριλαμβανομένης και μιας εθνικής 
πολιτικής για την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών 
προσόντων. Η κατάταξη αυτή μπορεί να 
αποτελέσει ένα εργαλείο για την 
προώθηση της διαφάνειας και της 
συγκρισιμότητας των προσόντων  και μια 
χρήσιμη πρόσθετη πηγή πληροφοριών για 
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τις αρμόδιες αρχές που εξετάζουν την 
αναγνώριση τίτλων που έχουν εκδοθεί σε 
άλλα κράτη μέλη. Τα επίπεδα που 
θεσπίζονται για τη λειτουργία του γενικού 
συστήματος πρέπει καταρχήν να μην 
χρησιμοποιούνται πλέον ως κριτήριο για 
τον αποκλεισμό των πολιτών της Ένωσης 
από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ εάν αυτό θα αντιτίθετο στην 
αρχή της δια βίου μάθησης.

τις αρμόδιες αρχές που εξετάζουν την 
αναγνώριση τίτλων που έχουν εκδοθεί σε 
άλλα κράτη μέλη.

Or. de

Τροπολογία 118
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να καθοριστεί ο 
μηχανισμός αναγνώρισης βάσει του 
γενικού συστήματος, είναι αναγκαίο να 
καταταγούν τα διάφορα εθνικά συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε διάφορα 
επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά, τα οποία 
δημιουργούνται με μοναδικό σκοπό τη 
λειτουργία του γενικού συστήματος, δεν 
επηρεάζουν τις εθνικές δομές εκπαίδευσης 
και κατάρτισης ούτε την αρμοδιότητα των 
κρατών μελών στον τομέα αυτόν, 
συμπεριλαμβανομένης και μιας εθνικής 
πολιτικής για την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών 
προσόντων. Η κατάταξη αυτή μπορεί να 
αποτελέσει ένα εργαλείο για την 
προώθηση της διαφάνειας και της 
συγκρισιμότητας των προσόντων και μια 
χρήσιμη πρόσθετη πηγή πληροφοριών για 
τις αρμόδιες αρχές που εξετάζουν την 
αναγνώριση τίτλων που έχουν εκδοθεί σε 
άλλα κράτη μέλη. Τα επίπεδα που 
θεσπίζονται για τη λειτουργία του γενικού 
συστήματος πρέπει καταρχήν να μην 
χρησιμοποιούνται πλέον ως κριτήριο για 

(8) Προκειμένου να καθοριστεί ο 
μηχανισμός αναγνώρισης βάσει του 
γενικού συστήματος, είναι αναγκαίο να 
καταταγούν τα διάφορα εθνικά συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε διάφορα 
επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά, τα οποία 
δημιουργούνται με μοναδικό σκοπό τη 
λειτουργία του γενικού συστήματος, δεν 
επηρεάζουν τις εθνικές δομές εκπαίδευσης 
και κατάρτισης ούτε την αρμοδιότητα των 
κρατών μελών στον τομέα αυτόν, 
συμπεριλαμβανομένης και μιας εθνικής 
πολιτικής για την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών 
προσόντων. Η κατάταξη αυτή μπορεί να 
αποτελέσει ένα εργαλείο για την 
προώθηση της διαφάνειας και της 
συγκρισιμότητας των προσόντων  και μια 
χρήσιμη πρόσθετη πηγή πληροφοριών για 
τις αρμόδιες αρχές που εξετάζουν την 
αναγνώριση τίτλων που έχουν εκδοθεί σε 
άλλα κράτη μέλη.
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τον αποκλεισμό των πολιτών της Ένωσης 
από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ εάν αυτό θα αντιτίθετο στην 
αρχή της δια βίου μάθησης.

Or. de

Τροπολογία 119
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να καθοριστεί ο 
μηχανισμός αναγνώρισης βάσει του 
γενικού συστήματος, είναι αναγκαίο να 
καταταγούν τα διάφορα εθνικά συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε διάφορα 
επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά, τα οποία 
δημιουργούνται με μοναδικό σκοπό τη 
λειτουργία του γενικού συστήματος, δεν 
επηρεάζουν τις εθνικές δομές εκπαίδευσης 
και κατάρτισης ούτε την αρμοδιότητα των 
κρατών μελών στον τομέα αυτόν, 
συμπεριλαμβανομένης και μιας εθνικής 
πολιτικής για την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών 
προσόντων. Η κατάταξη αυτή μπορεί να 
αποτελέσει ένα εργαλείο για την 
προώθηση της διαφάνειας και της 
συγκρισιμότητας των προσόντων και μια 
χρήσιμη πρόσθετη πηγή πληροφοριών για 
τις αρμόδιες αρχές που εξετάζουν την 
αναγνώριση τίτλων που έχουν εκδοθεί σε 
άλλα κράτη μέλη. Τα επίπεδα που 
θεσπίζονται για τη λειτουργία του γενικού 
συστήματος πρέπει καταρχήν να μην 
χρησιμοποιούνται πλέον ως κριτήριο για 
τον αποκλεισμό των πολιτών της Ένωσης 
από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ εάν αυτό θα αντιτίθετο στην 
αρχή της διά βίου μάθησης.

(8) Προκειμένου να καθοριστεί ο 
μηχανισμός αναγνώρισης βάσει του 
γενικού συστήματος, είναι αναγκαίο να 
καταταγούν τα διάφορα εθνικά συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε διάφορα 
επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά, τα οποία 
δημιουργούνται με μοναδικό σκοπό τη 
λειτουργία του γενικού συστήματος, δεν 
επηρεάζουν τις εθνικές δομές εκπαίδευσης 
και κατάρτισης ούτε την αρμοδιότητα των 
κρατών μελών στον τομέα αυτόν, 
συμπεριλαμβανομένης και μιας εθνικής 
πολιτικής για την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών 
προσόντων. Η Επιτροπή οφείλει να 
υποβάλει, εντός προθεσμίας δύο ετών από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
αξιολόγηση, συνοδευόμενη, εφόσον 
ενδείκνυται, από προτάσεις, σχετικά με 
τη δυνατότητα εναρμόνισης των 
επιπέδων της παρούσας οδηγίας με τα 
επίπεδα του ευρωπαϊκού πλαισίου 
επαγγελματικών προσόντων. Η εν λόγω 
αξιολόγηση πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει τις προτάσεις για την 
απόδοση νομικού ορισμού στο ευρωπαϊκό 
σύστημα μεταφοράς διδακτικών 
μονάδων στο πλαίσιο του κοινοτικού 
κεκτημένου. Η κατάταξη αυτή μπορεί να 
αποτελέσει ένα εργαλείο για την 
προώθηση της διαφάνειας και της 
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συγκρισιμότητας των προσόντων και μια 
χρήσιμη πρόσθετη πηγή πληροφοριών για 
τις αρμόδιες αρχές που εξετάζουν την 
αναγνώριση τίτλων που έχουν εκδοθεί σε 
άλλα κράτη μέλη. Τα επίπεδα που 
θεσπίζονται για τη λειτουργία του γενικού 
συστήματος πρέπει καταρχήν να μην 
χρησιμοποιούνται πλέον ως κριτήριο για 
τον αποκλεισμό των πολιτών της Ένωσης 
από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ εάν αυτό θα αντιτίθετο στην 
αρχή της διά βίου μάθησης.

Or. en

Τροπολογία 120
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Πολλές φορές η δια βίου μάθηση παρέχεται στο πλαίσιο μη τυπικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, και οδηγεί στην έκδοση πιστοποιητικών που ενδεχομένως δε δύνανται να 
αξιολογηθούν.

Τροπολογία 121
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης 
βάσει εναρμονισμένων ελάχιστων 
απαιτήσεων εκπαίδευσης εξαρτάται από 
την έγκαιρη κοινοποίηση νέων τίτλων 
εκπαίδευσης ή τυχόν αλλαγών σε αυτούς 
από τα κράτη μέλη και τη δημοσίευσή τους 
από την Επιτροπή. Διαφορετικά, οι 
κάτοχοι των εν λόγω προσόντων δεν 
διαθέτουν εγγυήσεις ότι μπορούν να 
επωφεληθούν από την αυτόματη 
αναγνώριση. Προκειμένου να αυξηθεί η 
διαφάνεια και να διευκολυνθεί η εξέταση 
πρόσφατα κοινοποιηθέντων τίτλων, τα 
κράτη μέλη πρέπει να διορίσουν ένα 
κατάλληλο φορέα, όπως για παράδειγμα 
μια επιτροπή διαπίστευσης ή ένα 
υπουργείο, ο οποίος εξετάζει κάθε 
κοινοποίηση και υποβάλλει στην Επιτροπή 
έκθεση συμμόρφωσης σύμφωνα με την 
οδηγία 2005/36/ΕΚ.

(12) Το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης 
βάσει εναρμονισμένων ελάχιστων 
απαιτήσεων εκπαίδευσης εξαρτάται από 
την έγκαιρη κοινοποίηση νέων τίτλων 
εκπαίδευσης ή τυχόν αλλαγών σε αυτούς 
από τα κράτη μέλη και τη δημοσίευσή τους 
από την Επιτροπή. Διαφορετικά, οι 
κάτοχοι των εν λόγω προσόντων δεν 
διαθέτουν εγγυήσεις ότι μπορούν να 
επωφεληθούν από την αυτόματη 
αναγνώριση. Προκειμένου να αυξηθεί η 
διαφάνεια και να διευκολυνθεί η εξέταση 
πρόσφατα κοινοποιηθέντων τίτλων, τα 
κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή
έκθεση συμμόρφωσης σύμφωνα με την 
οδηγία 2005/36/ΕΚ.

Or. de

Τροπολογία 122
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Για την αυτόματη αναγνώριση 
βάσει εναρμονισμένων ελάχιστων 
απαιτήσεων κατάρτισης για τα 
επαγγέλματα του κλάδου της υγείας, 
πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
χορηγούν μερικές εξαιρέσεις σε 
επαγγελματίες, πλην των κτηνιάτρων, που 
πραγματοποιούν μέρος της κατάρτισής 
τους στο πλαίσιο μαθημάτων 
τουλάχιστον ισοδύναμου επιπέδου και 
εφόσον αυτό το μέρος της κατάρτισής 
τους έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Οι μερικές εξαιρέσεις δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν κατά κανόνα το ένα 
ακαδημαϊκό έτος ή τις 60 διδακτικές 
μονάδες, δεδομένου ότι για τη 
συμπλήρωση ενός ακαδημαϊκού έτους 
απαιτούνται 60 διδακτικές μονάδες. 
Κατ’ εξαίρεση, η μερική εξαίρεση μπορεί 
να παραταθεί σε δύο ακαδημαϊκά έτη ή 
σε 120 διδακτικές μονάδες.
Κατά την εξέταση της χορήγησης 
μερικών εξαιρέσεων από μαθήματα, τα 
κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν πλήρως 
υπόψη τις επιπτώσεις για την ασφάλεια 
των ασθενών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εναρμονισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις κατάρτισης πρέπει να είναι επαρκώς ευέλικτες ώστε 
να αποφευχθεί ο αθέμιτος περιορισμός της ικανότητας των κρατών μελών να οργανώνουν τα 
εκπαιδευτικά τους συστήματα. Οι μερικές εξαιρέσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε 
περιπτώσεις που έχει προηγηθεί σχετική εκπαίδευση.

Τροπολογία 123
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Για την ενίσχυση της κινητικότητας 
των επαγγελματιών του τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, με την 
προώθηση παράλληλα της διά βίου 
μάθησης και της συνεχούς εκπαίδευσης 
προς το συμφέρον των ασθενών, είναι 
απαραίτητη η δημιουργία ενός πλαισίου 
για τη σταδιακή αναγνώριση, μεταξύ των 
κρατών μελών, των διαδικασιών 
συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης 
μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών. Προς τον σκοπό αυτόν, οι 
αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή και στα άλλα 
κράτη μέλη δημόσια διαθέσιμες εκθέσεις 
που αφορούν τις διαδικασίες συνεχούς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους 
επαγγελματίες του τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης.

Or. en

Τροπολογία 124
Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) 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 
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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.

έχουν ένα καλό υπόβαθρο γενικής 
εκπαίδευσης πριν ξεκινήσουν την 
κατάρτισή τους. Συνεπώς, η έγκριση των
προϋποθέσεων αποδοχής στην εν λόγω 
κατάρτιση εναπόκειται στα κράτη μέλη, 
με γνώμονα τη βελτίωση του επιπέδου 
των προσόντων και των ικανοτήτων για 
τα επαγγέλματα αυτά, αυξάνοντας τη 
διάρκεια της γενικής εκπαίδευσης σε 
δωδεκαετή φοίτηση πριν από την 
αποδοχή στην εν λόγω κατάρτιση ή 
επιτυχή εξέταση αντίστοιχου επιπέδου.

Or. en

Τροπολογία 125
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) 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 αναπροσαρμοστούν σε δεκαετή 
τουλάχιστον γενική εκπαίδευση ή επιτυχή 
εξέταση αντίστοιχου επιπέδου.

Or. de
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Τροπολογία 126
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) 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 κράτη μέλη οφείλουν να 
διασφαλίζουν τη δυνατότητα διείσδυσης
και τις δυνατότητες επαγγελματικής 
ανέλιξης για τους επαγγελματίες στον 
κλάδο της υγείας.

Or. de

Τροπολογία 127
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα επαγγέλματα της νοσηλευτικής και
της μαιευτικής έχουν εξελιχθεί σημαντικά 
τις τελευταίες τρεις δεκαετίες: η 
περίθαλψη σε επίπεδο κοινότητας, η χρήση 

(15) Τα επαγγέλματα της νοσηλευτικής και 
της μαιευτικής έχουν εξελιχθεί σημαντικά 
τις τελευταίες τρεις δεκαετίες: η 
περίθαλψη σε επίπεδο κοινότητας, η χρήση 
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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.

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.

Or. de

Τροπολογία 128
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) 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, της οποίας η ποιότητα και 
το περιεχόμενο αποτελούν ωστόσο 
καθοριστικούς παράγοντες οι οποίοι 
απαιτείται να αναπροσαρμόζονται 
διαρκώς στις εκάστοτε προκλήσεις.



PE496.438v01-00 38/127 AM\913241EL.doc

EL

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα οδηγία συντονίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις εκπαίδευσης. Με τη σώρευση 
ετών και ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 3 εδάφιο 1, οι ελάχιστες αυτές 
προϋποθέσεις καθίστανται αυστηρότερες, αντιστοιχώντας σε αυτές των ιατρών. Όπως για τους 
ιατρούς λαμβάνονται υπόψη τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα στα κράτη μέλη μέσω της 
μείωσης των ετών ελάχιστης διάρκειας της εκπαίδευσης, έτσι και για τους νοσηλευτές που είναι 
υπεύθυνοι για τη γενική περίθαλψη, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη τα διαφορετικά 
εκπαιδευτικά συστήματα στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 129
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να απλοποιηθεί το 
σύστημα αυτόματης αναγνώρισης των 
ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων, 
οι εν λόγω ειδικότητες πρέπει να 
καλύπτονται από την οδηγία 2005/36/ΕΚ 
εάν είναι κοινές για τουλάχιστον ένα τρίτο 
των κρατών μελών.

(16) Προκειμένου να απλοποιηθεί το 
σύστημα αυτόματης αναγνώρισης όλων 
των ιατρικών, οδοντιατρικών, 
φαρμακευτικών και κτηνιατρικών
ειδικοτήτων, οι εν λόγω ειδικότητες πρέπει 
να καλύπτονται από την οδηγία 
2005/36/ΕΚ εάν είναι κοινές για 
τουλάχιστον ένα τρίτο των κρατών μελών.

Or. fr

Τροπολογία 130
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να απλοποιηθεί το 
σύστημα αυτόματης αναγνώρισης των 
ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων, 
οι εν λόγω ειδικότητες πρέπει να 
καλύπτονται από την οδηγία 2005/36/ΕΚ 
εάν είναι κοινές για τουλάχιστον ένα τρίτο 

(16) Προκειμένου να απλοποιηθεί το 
σύστημα αυτόματης αναγνώρισης των 
ιατρικών, οδοντιατρικών, κτηνιατρικών
και φαρμακευτικών ειδικοτήτων, οι εν 
λόγω ειδικότητες πρέπει να καλύπτονται 
από την οδηγία 2005/36/ΕΚ εάν είναι 
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των κρατών μελών. κοινές για τουλάχιστον ένα τρίτο των 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 131
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Η κινητικότητα των επαγγελματιών 
του κλάδου της υγειονομικής περίθαλψης 
πρέπει να εξεταστεί επίσης στο ευρύτερο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού εργατικού 
δυναμικού του κλάδου της υγείας, το 
οποίο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο 
ειδικής στρατηγικής σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και σε συντονισμό με τα κράτη 
μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί το 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τους 
ασθενείς και τους καταναλωτές, 
διατηρώντας παράλληλα την οικονομική 
και οργανωτική βιωσιμότητα των 
εθνικών συστημάτων υγείας.

Or. en

Τροπολογία 132
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η οδηγία 2005/36/ΕΚ πρέπει να 
προωθεί ένα πιο αυτόματο χαρακτήρα 
αναγνώρισης των προσόντων για τα 
επαγγέλματα που επί του παρόντος δεν 
επωφελούνται από αυτήν. Τούτο πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την αρμοδιότητα των 

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

κρατών μελών να καθορίζουν τα προσόντα 
που απαιτούνται για την άσκηση 
επαγγελμάτων στην επικράτειά τους καθώς 
και το περιεχόμενο και την οργάνωση των 
συστημάτων τους γενικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τα κράτη 
μέλη οφείλουν, πριν τη θέσπιση τέτοιων 
κοινών αρχών εκπαίδευσης, να 
διερευνούν τις πιθανές εναλλακτικές 
επιλογές, ιδίως αυτές που απαντώνται σε 
κράτη μέλη όπου παρέχεται η εκάστοτε 
επαγγελματική κατάρτιση. Οι 
επαγγελματικές ενώσεις και οργανώσεις 
που είναι αντιπροσωπευτικές σε εθνικό 
επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης πρέπει να 
μπορούν επίσης να προτείνουν κοινές 
αρχές εκπαίδευσης. Αυτές πρέπει να έχουν 
τη μορφή μιας κοινής δοκιμασίας ως 
προϋπόθεση για την απόκτηση ενός 
επαγγελματικού προσόντος ή 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
βασίζονται σε ένα κοινό σύνολο γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Οι τίτλοι που 
αποκτώνται στο πλαίσιο αυτών των κοινών 
πλαισίων εκπαίδευσης πρέπει να 
αναγνωρίζονται αυτόματα από τα κράτη 
μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενίσχυση των διπολικών συστημάτων εκπαίδευσης.

Τροπολογία 133
Heide Rühle, Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η οδηγία 2005/36/ΕΚ πρέπει να 
προωθεί ένα πιο αυτόματο χαρακτήρα 
αναγνώρισης των προσόντων για τα 
επαγγέλματα που επί του παρόντος δεν 

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

επωφελούνται από αυτήν. Τούτο πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την αρμοδιότητα των 
κρατών μελών να καθορίζουν τα προσόντα 
που απαιτούνται για την άσκηση 
επαγγελμάτων στην επικράτειά τους καθώς 
και το περιεχόμενο και την οργάνωση των 
συστημάτων τους γενικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τα διπολικά 
συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης 
συνιστούν καίριο στοιχείο για τη μείωση 
της ανεργίας των νέων, δεδομένου ότι 
στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών και 
των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας. 
Έτσι διασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση 
από την κατάρτιση στην απασχόληση. 
Επομένως, κατά την κατάρτιση κοινών 
αρχών εκπαίδευσης για νομοθετικά 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα, για τα οποία 
ένα κράτος μέλος ήδη διαθέτει διπολικό 
σύστημα εκπαίδευσης, οι κοινές αυτές 
αρχές εκπαίδευσης πρέπει να 
προσανατολίζονται προς αυτή την 
εννοιολογική προσέγγιση, με παράλληλη 
προάσπιση των προτύπων που 
υφίστανται στο εν λόγω κράτος μέλος.

Or. de

Τροπολογία 134
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Τα κοινά πλαίσια εκπαίδευσης 
πρέπει επίσης να παρέχουν στα 
νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, 
τα οποία υπόκεινται σε διαδικασία 
αυτόματης αναγνώρισης βάσει του 
συντονισμού των ελάχιστων 
προϋποθέσεων εκπαίδευσης δυνάμει του 
κεφαλαίου ΙΙΙ, τίτλος ΙΙΙ, οι νέες 
ειδικότητες των οποίων δεν 
επωφελούνται από την εν λόγω 
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διαδικασία αυτόματης αναγνώρισης, τη 
δυνατότητα να προβαίνουν στην 
αναγνώριση των ειδικοτήτων τους βάσει 
αυτόματης διαδικασίας.

Or. fr

Τροπολογία 135
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 136
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(19) Η οδηγία 2005/36/ΕΚ προβλέπει ήδη 
σαφείς υποχρεώσεις των επαγγελματιών να 
διαθέτουν τις αναγκαίες γλωσσικές 
δεξιότητες. Η αναθεώρηση της εν λόγω 
υποχρέωσης αποκάλυψε την ανάγκη 
αποσαφήνισης του ρόλου των αρμόδιων 
αρχών, ιδιαίτερα προς το συμφέρον της 
ασφάλειας των ασθενών. Εντούτοις, οι 
γλωσσικοί έλεγχοι πρέπει να είναι εύλογοι 
και αναγκαίοι για ορισμένα επαγγέλματα 
με επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την 
ασφάλεια των ασθενών, αλλά δεν πρέπει 
να αποτελούν αιτία αποκλεισμού 
επαγγελματιών από την αγορά εργασίας 
στο κράτος μέλος υποδοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση των διατάξεων σχετικά με τους γλωσσικούς ελέγχους.

Τροπολογία 137
Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(19) Η οδηγία 2005/36/ΕΚ προβλέπει ήδη 
σαφείς υποχρεώσεις των επαγγελματιών να 
διαθέτουν τις αναγκαίες γλωσσικές 
δεξιότητες. Η αναθεώρηση της εν λόγω 
υποχρέωσης αποκάλυψε την ανάγκη 
αποσαφήνισης του ρόλου των αρμόδιων 
αρχών και των εργοδοτών, ιδιαίτερα προς 
το συμφέρον της ασφάλειας των ασθενών. 
Ο ρόλος των αρμόδιων αρχών συνίσταται 
στην επαλήθευση των γλωσσικών 
γνώσεων που διαθέτουν οι επαγγελματίες 
για την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. Εντούτοις, οι γλωσσικοί 
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στο κράτος μέλος υποδοχής. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπενθυμιστεί και να διευκρινιστεί η ανάγκη αποσαφήνισης του ρόλου των αρμόδιων 
αρχών.

Τροπολογία 138
Emma McClarkin

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 
σαφή υποχρέωση 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 εργοδοτών, ιδιαίτερα προς 
το συμφέρον της ασφάλειας των ασθενών.
Σε περίπτωση που υπάρχουν επιπτώσεις 
για την ασφάλεια των ασθενών, τα κράτη 
μέλη δύνανται να επιλέξουν είτε να 
εκχωρήσουν το δικαίωμα διενέργειας ή 
εποπτείας των γλωσσικών ελέγχων στις 
αρμόδιες αρχές είτε να αναθέσουν τη 
διεκπεραίωση των γλωσσικών ελέγχων 
στους εργοδότες ή σε άλλους φορείς.
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.

Or. en



AM\913241EL.doc 45/127 PE496.438v01-00

EL

Τροπολογία 139
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(19) Η οδηγία 2005/36/ΕΚ προβλέπει ήδη 
σαφείς υποχρεώσεις των επαγγελματιών να 
διαθέτουν τις αναγκαίες γλωσσικές 
δεξιότητες. Η αναθεώρηση της εν λόγω 
υποχρέωσης αποκάλυψε την ανάγκη 
αποσαφήνισης του ρόλου των αρμόδιων 
αρχών και των εργοδοτών, ιδιαίτερα προς 
το συμφέρον της ασφάλειας των ασθενών 
και των καταναλωτών. Ο ρόλος των 
αρμόδιων αρχών συνίσταται στην 
επαλήθευση των γλωσσικών δεξιοτήτων 
των επαγγελματιών για την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Οι 
γλωσσικοί έλεγχοι που διενεργούνται από 
την αρμόδια αρχή ή υπό την εποπτεία της 
αρμόδιας αρχής δεν πρέπει να θίγουν 
συνακολούθως τη δυνατότητα των 
εργοδοτών να διεξάγουν κανονικές 
διαδικασίες πρόσληψης για τον 
προσδιορισμό της καταλληλότητας των 
επαγγελματιών να επιτελέσουν τα 
καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης για 
την οποία υποβάλλουν αίτηση. Εντούτοις, 
οι γλωσσικοί έλεγχοι πρέπει να είναι 
εύλογοι και αναγκαίοι για τις σχετικές 
θέσεις απασχόλησης. Ο ορισμός της 
έννοιας «εύλογοι και αναγκαίοι» 
προσδιορίζεται σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές και τους εθνικούς 
κοινωνικούς εταίρους εντός του 
δεδομένου κλάδου. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει αρμόδια αρχή για κάποιο 
συγκεκριμένο επάγγελμα, τα κράτη μέλη 
πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για την 
εξασφάλιση αναγνωρισμένου φορέα που 
δύναται να διεκπεραιώσει τη διαδικασία 
γλωσσικού ελέγχου.
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Or. en

Τροπολογία 140
Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(19) Η οδηγία 2005/36/ΕΚ προβλέπει ήδη 
σαφείς υποχρεώσεις των επαγγελματιών να 
διαθέτουν τις αναγκαίες γλωσσικές 
δεξιότητες. Η αναθεώρηση της εν λόγω 
υποχρέωσης αποκάλυψε την ανάγκη 
αποσαφήνισης του ρόλου των αρμόδιων 
αρχών και των εργοδοτών, ιδιαίτερα προς 
το συμφέρον της ασφάλειας των ασθενών. 
Η αδυναμία απόδειξης επαρκών 
γλωσσικών δεξιοτήτων πρέπει να μπορεί
να αποτελεί αιτία αποκλεισμού 
επαγγελματιών από την αγορά εργασίας 
στο κράτος μέλος υποδοχής, ιδίως για
επαγγέλματα που αφορούν την υγεία, την 
ασφάλεια των ασθενών ή τη δημόσια 
υγεία.

Or. en

Τροπολογία 141
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Τα κράτη μέλη δύνανται να 
απαιτούν από επαγγελματίες άλλων 
κρατών μελών να αποδείξουν τη συνεχή 
επαγγελματική τους εξέλιξη μόνον εφόσον 
το κράτος μέλος υποδοχής απαιτεί από 
τους υπηκόους του να λαμβάνουν εξίσου 
μέριμνα για τη συνεχή επαγγελματική 
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τους εξέλιξη.

Or. en

Τροπολογία 142
Συλβάνα Ράπτη, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγία
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. el

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την αναγνώριση της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος 
μέλος, οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι επαγγελματίες και ως εκ τούτου εκφεύγουν του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 143
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι απόφοιτοι που επιθυμούν να 
ολοκληρώσουν αμειβόμενη πρακτική 
άσκηση σε άλλο κράτος μέλος, εάν η εν 
λόγω πρακτική άσκηση είναι δυνατή, 
πρέπει να καλύπτεται από την οδηγία 

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

ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η κινητικότητά 
τους. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να 
προβλέπεται η αναγνώριση της πρακτικής 
τους άσκησης από το κράτος μέλος 
καταγωγής.

Or. en

Τροπολογία 144
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) Οι απόφοιτοι που επιθυμούν να 
ολοκληρώσουν πρακτική άσκηση η οποία 
προβλέπεται στο πλαίσιο εκπαίδευσης με 
σκοπό την προετοιμασία για την άσκηση 
νομοθετικά κατοχυρωμένου 
επαγγέλματος, ανεξαρτήτως του ύψους 
και του είδους της αμοιβής, σε άλλο 
κράτος μέλος, εάν η εν λόγω πρακτική 
άσκηση είναι δυνατή, πρέπει να 
καλύπτεται από την οδηγία 2005/36/ΕΚ 
ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η κινητικότητά 
τους. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να 
προβλέπεται η αναγνώριση της πρακτικής 
τους άσκησης από το κράτος μέλος 
καταγωγής.

Or. fr

Τροπολογία 145
Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι απόφοιτοι που επιθυμούν να 
ολοκληρώσουν αμειβόμενη πρακτική 

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

κράτος μέλος, εάν η εν λόγω πρακτική 
άσκηση είναι δυνατή, πρέπει να 
καλύπτεται από την οδηγία 2005/36/ΕΚ 
ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η κινητικότητά 
τους. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να 
προβλέπεται η αναγνώριση της πρακτικής 
τους άσκησης από το κράτος μέλος 
καταγωγής. Εντούτοις, λόγω της 
διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της 
στους μερικώς ειδικευμένους 
επαγγελματίες, η παρούσα οδηγία πρέπει 
να λαμβάνει εξίσου μέριμνα για τον 
σεβασμό των θεμελιωδών κοινωνικών 
δικαιωμάτων που καθορίζονται στο 
άρθρο 151 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
οποίο διασφαλίζει ότι η Ένωση έχει ως 
στόχο την προώθηση καλύτερων 
συνθηκών εργασίας. Κατά συνέπεια, η 
παρούσα οδηγία πρέπει να θεσπίζει ένα 
πλαίσιο ποιότητας υπό τη μορφή 
ελάχιστων προϋποθέσεων που πρέπει να 
ικανοποιούνται για την υπαγωγή στο 
πεδίο εφαρμογής της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να διευκρινιστούν οι λόγοι για την τροποποίηση που 
προτείνεται στο άρθρο 55α.

Τροπολογία 146
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι απόφοιτοι που επιθυμούν να 
ολοκληρώσουν αμειβόμενη πρακτική 
άσκηση σε άλλο κράτος μέλος, εάν η εν 
λόγω πρακτική άσκηση είναι δυνατή, 
πρέπει να καλύπτεται από την οδηγία 
2005/36/ΕΚ ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η 

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

τους. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να 
διασφαλίζεται η αναγνώριση της 
πρακτικής τους άσκησης από το κράτος 
μέλος καταγωγής.

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 147
Andreas Schwab, Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) Οι απόφοιτοι που επιθυμούν να 
ολοκληρώσουν πρακτική άσκηση –η οποία 
προβλέπεται στο πλαίσιο κατάρτισης που 
προετοιμάζει για νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα– σε άλλο 
κράτος μέλος όπου η εν λόγω πρακτική 
άσκηση είναι δυνατή, πρέπει να 
καλύπτονται από την οδηγία 2005/36/ΕΚ 
ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η κινητικότητά 
τους. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να 
προβλέπεται η αναγνώριση της πρακτικής 
τους άσκησης από το κράτος μέλος 
καταγωγής. Το κράτος μέλος καταγωγής 
μπορεί ωστόσο να περιορίσει τη μέγιστη 
διάρκεια πρακτικής άσκησης που 
πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος, 
εφόσον αυτή απαιτείται για την 
πρόσβαση σε νομικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα στο κράτος μέλος καταγωγής. 
Η αναγνώριση της πρακτικής άσκησης 
δεν υποκαθιστά προβλεπόμενη δοκιμασία 
για την πρόσβαση στο επάγγελμα.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να αποκλείονται οι μη αμειβόμενες πρακτικές στο πλαίσιο επαγγελματικής 
κατάρτισης. Ενώ αφενός πρέπει να προάγεται η κινητικότητα, παράλληλα πρέπει να διατηρείται 
η ποιότητα κατά την πρόσβαση σε επάγγελμα. Επομένως η πρακτική άσκηση δεν πρέπει να 
υποκαθιστά τις προβλεπόμενες εξετάσεις για πρόσβαση στο εκάστοτε επάγγελμα.

Τροπολογία 148
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) Οι απόφοιτοι που επιθυμούν να 
ολοκληρώσουν πρακτική άσκηση 
εντασσόμενη σε κύκλο εκπαίδευσης με 
σκοπό την προετοιμασία για την άσκηση 
νομοθετικά κατοχυρωμένου 
επαγγέλματος, η οποία αποτελεί 
προϋπόθεση για την εγκυρότητα του 
τίτλου εκπαίδευσης σε άλλο κράτος μέλος, 
εάν η εν λόγω πρακτική άσκηση είναι 
δυνατή, πρέπει να καλύπτεται από την 
οδηγία 2005/36/ΕΚ ούτως ώστε να 
ενθαρρυνθεί η κινητικότητά τους. 
Επιπλέον, είναι αναγκαίο να προβλέπεται η 
αναγνώριση της πρακτικής τους άσκησης 
από το κράτος μέλος καταγωγής.

Or. fr

Τροπολογία 149
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι απόφοιτοι που επιθυμούν να 
ολοκληρώσουν αμειβόμενη πρακτική 
άσκηση σε άλλο κράτος μέλος, εάν η εν 

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

άσκηση είναι δυνατή, πρέπει να 
καλύπτεται από την οδηγία 2005/36/ΕΚ 
ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η κινητικότητά 
τους. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να 
προβλέπεται η αναγνώριση της πρακτικής 
τους άσκησης από το κράτος μέλος 
καταγωγής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές για την αμειβόμενη πρακτική άσκηση πρέπει να εξαλειφθούν, επειδή καταρχήν 
στην Ισπανία δεν υπάρχει παράδοση ως προς την εν λόγω έννοια και η τρέχουσα οικονομική 
συγκυρία εμποδίζει την παρούσα δρομολόγηση μεταβολής προτύπου.  Ο αόριστος χαρακτήρας 
της οδηγίας σχετικά με την αμειβόμενη πρακτική άσκηση θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα 
κατά την εφαρμογή. Ως εκ τούτου, εάν επιλεχθεί η διατήρηση αυτής της αναφοράς, η οδηγία θα 
πρέπει να καθορίσει λεπτομερέστερα εάν η πρακτική άσκηση αμείβεται με βάση κάποια κλίμακα 
και κατά πόσο το κράτος έχει ή δεν έχει υποχρέωση να συμμετέχει οικονομικά στο σύνολο των 
εξόδων της κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία 150
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) Οι απόφοιτοι που επιθυμούν να 
ολοκληρώσουν αμειβόμενη πρακτική 
άσκηση, η οποία παρέχει στον ασκούμενο 
ορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και 
εντάσσεται στο πλαίσιο της κατάρτισης 
για την άσκηση νομοθετικά 
κατοχυρωμένου επαγγέλματος σε άλλο 
κράτος μέλος, εάν η εν λόγω πρακτική 
άσκηση είναι δυνατή, πρέπει να 
καλύπτεται από την οδηγία 2005/36/ΕΚ 
ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η κινητικότητά 
τους. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να 
προβλέπεται η αναγνώριση της πρακτικής 
τους άσκησης από το κράτος μέλος 
καταγωγής.

Or. en
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Τροπολογία 151
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Η πρακτική άσκηση διαφέρει από 
τη μερική πρόσβαση και, ως εκ τούτου, 
το άρθρο 4στ δεν εφαρμόζεται στην 
πρακτική άσκηση.

Or. en

Τροπολογία 152
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η οδηγία 2005/36/ΕΚ προβλέπει ένα 
σύστημα εθνικών σημείων επαφής. Λόγω 
της έναρξης ισχύος της οδηγίας 
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά24 και της 
θέσπισης κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης 
στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας, υπάρχει 
κίνδυνος επικάλυψης. Κατά συνέπεια τα 
εθνικά σημεία επαφής που θεσπίζονται με 
την οδηγία 2005/36/ΕΚ πρέπει να 
μετατραπούν σε κέντρα υποστήριξης, τα 
οποία πρέπει να εστιάσουν τις 
δραστηριότητές τους στην παροχή 
συμβουλών στους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων και συμβουλών 
που παρέχονται αυτοπροσώπως, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
καθημερινή εφαρμογή των κανόνων της 
εσωτερικής αγοράς σε μεμονωμένες 

(21) Η οδηγία 2005/36/ΕΚ προβλέπει ένα 
σύστημα εθνικών σημείων επαφής. Λόγω 
της έναρξης ισχύος της οδηγίας 
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά24 και της 
θέσπισης κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης 
στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας, υπάρχει 
κίνδυνος επικάλυψης. Κατά συνέπεια 
πρέπει, για παράδειγμα, τα εθνικά σημεία 
επαφής που θεσπίζονται με την οδηγία 
2005/36/ΕΚ, να μετατραπούν σε κέντρα 
υποστήριξης, τα οποία πρέπει να 
εστιάσουν τις δραστηριότητές τους στην 
παροχή συμβουλών στους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων και συμβουλών 
που παρέχονται αυτοπροσώπως, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
καθημερινή εφαρμογή των κανόνων της 
εσωτερικής αγοράς σε μεμονωμένες 
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περιπτώσεις πολιτών παρακολουθείται σε 
εθνικό επίπεδο.

περιπτώσεις πολιτών παρακολουθείται σε 
εθνικό επίπεδο.

Or. de

Τροπολογία 153
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Παρότι με την οδηγία καθορίζονται 
ήδη λεπτομερείς υποχρεώσεις των κρατών 
μελών για ανταλλαγή πληροφοριών, οι εν
λόγω υποχρεώσεις πρέπει να ενισχυθούν. 
Τα κράτη μέλη δεν πρέπει απλά να 
ανταποκρίνονται σε αιτήσεις 
πληροφοριών, αλλά και να προειδοποιούν 
προληπτικά τα άλλα κράτη μέλη. Το εν 
λόγω σύστημα προειδοποίησης πρέπει να 
είναι ανάλογο με αυτό που προβλέπεται 
στην οδηγία 2006/123/EΚ. Η παρούσα 
οδηγία θεσπίζει ειδικό μηχανισμό 
προειδοποίησης και όλα τα κράτη μέλη 
πρέπει να ειδοποιούνται σε περίπτωση που 
κάποιος επαγγελματίας δεν θεωρείται
πλέον κατάλληλος για την άσκηση του 
οικείου επαγγέλματος 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 
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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.

άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 154
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Παρότι με την οδηγία καθορίζονται 
ήδη λεπτομερείς υποχρεώσεις των κρατών 
μελών για ανταλλαγή πληροφοριών, οι εν 
λόγω υποχρεώσεις πρέπει να ενισχυθούν. 
Τα κράτη μέλη δεν πρέπει απλά να 
ανταποκρίνονται σε αιτήσεις 
πληροφοριών, αλλά και να προειδοποιούν 
προληπτικά τα άλλα κράτη μέλη. Το εν 
λόγω σύστημα προειδοποίησης πρέπει να 
είναι ανάλογο με αυτό που προβλέπεται 
στην οδηγία 2006/123/EΚ. Εντούτοις, 
είναι αναγκαία η δημιουργία ενός ειδικού 
μηχανισμού προειδοποίησης για 
επαγγελματίες του κλάδου της υγείας που 
επωφελούνται από την αυτόματη 
αναγνώριση δυνάμει της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ. Ο μηχανισμός αυτός πρέπει 
να εφαρμόζεται και στους κτηνιάτρους, 
εκτός εάν τα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει 
σε εφαρμογή το μηχανισμό 
προειδοποίησης που προβλέπεται στην 
οδηγία 2006/123/ΕΚ. Όλα τα κράτη μέλη 
πρέπει να ειδοποιούνται σε περίπτωση που 
κάποιος επαγγελματίας δεν δικαιούται 
πλέον να μετακομίσει σε άλλο κράτος 
μέλος λόγω πειθαρχικής ποινής ή ποινικής 

(22) Παρότι με την οδηγία καθορίζονται 
ήδη λεπτομερείς υποχρεώσεις των κρατών 
μελών για ανταλλαγή πληροφοριών, οι εν 
λόγω υποχρεώσεις πρέπει να ενισχυθούν. 
Τα κράτη μέλη δεν πρέπει απλά να 
ανταποκρίνονται σε αιτήσεις 
πληροφοριών, αλλά και να προειδοποιούν 
προληπτικά τα άλλα κράτη μέλη. Το εν 
λόγω σύστημα προειδοποίησης πρέπει να 
είναι ανάλογο με αυτό που προβλέπεται 
στην οδηγία 2006/123/EΚ. Εντούτοις, 
είναι αναγκαία η δημιουργία ενός ειδικού 
μηχανισμού προειδοποίησης για 
επαγγελματίες του κλάδου της υγείας που 
επωφελούνται από την αυτόματη 
αναγνώριση δυνάμει της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ και για επαγγελματίες που 
υπόκεινται στο γενικό σύστημα 
αναγνώρισης βάσει του Τίτλου ΙΙΙ 
κεφάλαια Ι και ΙΙ, με επιπτώσεις στην 
ασφάλεια των ασθενών. 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. 
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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.

Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να 
ειδοποιούνται σε περίπτωση που κάποιος 
επαγγελματίας δεν δικαιούται πλέον να 
μετακομίσει σε άλλο κράτος μέλος λόγω 
πειθαρχικής ποινής ή ποινικής καταδίκης ή 
σε περίπτωση που έχουν επιβληθεί 
περιορισμοί επί της ικανότητας ενός 
επαγγελματία να ασκεί το επάγγελμά του 
διά πειθαρχικής ποινής ή εάν κάποιος 
επαγγελματίας έχει κάνει ή έχει 
αποπειραθεί να κάνει χρήση ψευδών 
πληροφοριών κατά την υποβολή αίτησης 
αναγνώρισης των επαγγελματικών του 
προσόντων. 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.

Or. en

Τροπολογία 155
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Παρότι με την οδηγία καθορίζονται 
ήδη λεπτομερείς υποχρεώσεις των κρατών 
μελών για ανταλλαγή πληροφοριών, οι εν 
λόγω υποχρεώσεις πρέπει να ενισχυθούν. 
Τα κράτη μέλη δεν πρέπει απλά να 
ανταποκρίνονται σε αιτήσεις 

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

πληροφοριών, αλλά και να προειδοποιούν 
προληπτικά τα άλλα κράτη μέλη. Το εν 
λόγω σύστημα προειδοποίησης πρέπει να 
είναι ανάλογο με αυτό που προβλέπεται 
στην οδηγία 2006/123/EΚ. Εντούτοις, 
είναι αναγκαία η δημιουργία ενός ειδικού 
μηχανισμού προειδοποίησης για 
επαγγελματίες του κλάδου της υγείας που 
επωφελούνται από την αυτόματη 
αναγνώριση δυνάμει της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ. Ο μηχανισμός αυτός πρέπει 
να εφαρμόζεται και στους κτηνιάτρους, 
εκτός εάν τα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει 
σε εφαρμογή το μηχανισμό 
προειδοποίησης που προβλέπεται στην 
οδηγία 2006/123/ΕΚ. Όλα τα κράτη μέλη 
πρέπει να ειδοποιούνται σε περίπτωση που 
κάποιος επαγγελματίας έχει στερηθεί το 
δικαίωμα άσκησης του οικείου 
επαγγέλματος ή του έχουν επιβληθεί 
περιορισμοί στην άσκηση του 
επαγγέλματός του, είτε στο κράτος μέλος 
καταγωγής είτε σε άλλο κράτος μέλος, 
κατόπιν έκδοσης τελικής απόφασης από 
αρμόδιο φορέα, λόγω πειθαρχικής ποινής 
ή ποινικής καταδίκης. Ομοίως, τα κράτη 
μέλη πρέπει να ειδοποιούνται επίσης σε 
περίπτωση που κάποιος επαγγελματίας 
έχει κάνει χρήση ή έχει αποπειραθεί να 
κάνει χρήση πλαστών εγγράφων κατά την 
υποβολή αίτησης αναγνώρισης των 
επαγγελματικών του προσόντων. 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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού προειδοποίησης.

Τροπολογία 156
Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Παρότι με την οδηγία καθορίζονται 
ήδη λεπτομερείς υποχρεώσεις των κρατών 
μελών για ανταλλαγή πληροφοριών, οι εν 
λόγω υποχρεώσεις πρέπει να ενισχυθούν. 
Τα κράτη μέλη δεν πρέπει απλά να 
ανταποκρίνονται σε αιτήσεις 
πληροφοριών, αλλά και να προειδοποιούν 
προληπτικά τα άλλα κράτη μέλη. Το εν 
λόγω σύστημα προειδοποίησης πρέπει να 
είναι ανάλογο με αυτό που προβλέπεται 
στην οδηγία 2006/123/EΚ. Εντούτοις, 
είναι αναγκαία η δημιουργία ενός ειδικού 
μηχανισμού προειδοποίησης για 
επαγγελματίες του κλάδου της υγείας που 
επωφελούνται από την αυτόματη 
αναγνώριση δυνάμει της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ. Ο μηχανισμός αυτός πρέπει 
να εφαρμόζεται και στους κτηνιάτρους, 
εκτός εάν τα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει 
σε εφαρμογή το μηχανισμό 
προειδοποίησης που προβλέπεται στην 
οδηγία 2006/123/ΕΚ. Όλα τα κράτη μέλη 
πρέπει να ειδοποιούνται σε περίπτωση που, 
βάσει τελικής απόφασης που εκδόθηκε 
από δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή, 
έχει περιοριστεί ή απαγορευθεί, μόνιμα ή 
προσωρινά, η άσκηση επαγγέλματος σε 
κάποιον επαγγελματία 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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 157
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Παρότι με την οδηγία καθορίζονται 
ήδη λεπτομερείς υποχρεώσεις των κρατών 
μελών για ανταλλαγή πληροφοριών, οι εν 
λόγω υποχρεώσεις πρέπει να ενισχυθούν. 
Τα κράτη μέλη δεν πρέπει απλά να 
ανταποκρίνονται σε αιτήσεις 
πληροφοριών, αλλά και να προειδοποιούν 
προληπτικά τα άλλα κράτη μέλη. Το εν 
λόγω σύστημα προειδοποίησης πρέπει να 
είναι ανάλογο με αυτό που προβλέπεται 
στην οδηγία 2006/123/EΚ. Εντούτοις, 
είναι αναγκαία η δημιουργία ενός ειδικού 
μηχανισμού προειδοποίησης για 
επαγγελματίες του κλάδου της υγείας που 
επωφελούνται από την αυτόματη 
αναγνώριση δυνάμει της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ. Ο μηχανισμός αυτός πρέπει 
να εφαρμόζεται και στους κτηνιάτρους, 
εκτός εάν τα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει 
σε εφαρμογή το μηχανισμό 
προειδοποίησης που προβλέπεται στην 
οδηγία 2006/123/ΕΚ. Όλα τα κράτη μέλη 
πρέπει να ειδοποιούνται σε περίπτωση που 

(22) Παρότι με την οδηγία καθορίζονται 
ήδη λεπτομερείς υποχρεώσεις των κρατών 
μελών για ανταλλαγή πληροφοριών, οι εν 
λόγω υποχρεώσεις πρέπει να ενισχυθούν. 
Τα κράτη μέλη δεν πρέπει απλά να 
ανταποκρίνονται σε αιτήσεις 
πληροφοριών, αλλά και να προειδοποιούν 
προληπτικά τα άλλα κράτη μέλη. Το εν 
λόγω σύστημα προειδοποίησης πρέπει να 
είναι ανάλογο με αυτό που προβλέπεται 
στην οδηγία 2006/123/EΚ. Εντούτοις, 
είναι αναγκαία η δημιουργία ενός ειδικού 
μηχανισμού προειδοποίησης για 
επαγγέλματα του κλάδου της υγείας που 
υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ. Ο μηχανισμός αυτός πρέπει 
να εφαρμόζεται και στους κτηνιάτρους, 
εκτός εάν τα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει 
σε εφαρμογή το μηχανισμό 
προειδοποίησης που προβλέπεται στην 
οδηγία 2006/123/ΕΚ. Όλα τα κράτη μέλη 
πρέπει να ειδοποιούνται σε περίπτωση που 
κάποιος επαγγελματίας έχει στερηθεί 
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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.

προσωρινά ή μόνιμα του δικαιώματος 
άσκησης του επαγγέλματός του στο 
κράτος μέλος καταγωγής ή υποδοχής του. 
Η εν λόγω προειδοποίηση πρέπει να 
ενεργοποιείται μέσω του ΙΜΙ ανεξάρτητα 
από το εάν ο επαγγελματίας έχει ασκήσει 
οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του 
δυνάμει της οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή εάν έχει 
υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων του μέσω της 
έκδοσης ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας ή μέσω άλλης μεθόδου που 
προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία. Η 
διαδικασία προειδοποίησης πρέπει να 
συμμορφώνεται με την ενωσιακή 
νομοθεσία σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 158
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Παρότι με την οδηγία καθορίζονται 
ήδη λεπτομερείς υποχρεώσεις των κρατών 
μελών για ανταλλαγή πληροφοριών, οι εν 
λόγω υποχρεώσεις πρέπει να ενισχυθούν. 
Τα κράτη μέλη δεν πρέπει απλά να 
ανταποκρίνονται σε αιτήσεις 
πληροφοριών, αλλά και να προειδοποιούν 
προληπτικά τα άλλα κράτη μέλη. Το εν 
λόγω σύστημα προειδοποίησης πρέπει να 
είναι ανάλογο με αυτό που προβλέπεται 
στην οδηγία 2006/123/EΚ. Εντούτοις, 
είναι αναγκαία η δημιουργία ενός ειδικού 
μηχανισμού προειδοποίησης για 
επαγγελματίες του κλάδου της υγείας που 
επωφελούνται από την αυτόματη 
αναγνώριση δυνάμει της οδηγίας 

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

να εφαρμόζεται και στους κτηνιάτρους, 
εκτός εάν τα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει 
σε εφαρμογή το μηχανισμό 
προειδοποίησης που προβλέπεται στην 
οδηγία 2006/123/ΕΚ. Όλα τα κράτη μέλη 
πρέπει να ειδοποιούνται σε περίπτωση που 
κάποιος επαγγελματίας έχει στερηθεί 
προσωρινά ή μόνιμα του δικαιώματος 
άσκησης του επαγγέλματος ή όταν 
οιοιδήποτε περιορισμοί στην άσκηση του 
επαγγέλματος ή όροι ως προς το 
δικαίωμα άσκησης έχουν επιβληθεί στο
κράτος μέλος καταγωγής ή υποδοχής του. 
Η εν λόγω προειδοποίηση πρέπει να 
ενεργοποιείται μέσω του ΙΜΙ ανεξάρτητα 
από το εάν ο επαγγελματίας έχει ασκήσει 
οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του 
δυνάμει της οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή εάν έχει 
υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων του μέσω της 
έκδοσης ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας ή μέσω άλλης μεθόδου που 
προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία. Η 
διαδικασία προειδοποίησης πρέπει να 
συμμορφώνεται με την ενωσιακή 
νομοθεσία σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 159
Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Μία από τις σημαντικότερες 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας πολίτης 
που ενδιαφέρεται να εργαστεί σε άλλο 
κράτος μέλος είναι η πολυπλοκότητα και η 
ασάφεια των διοικητικών διαδικασιών με 
τις οποίες πρέπει να συμμορφωθεί. Η 
οδηγία 2006/123/ΕΚ υποχρεώνει ήδη τα 

(23) Μία από τις σημαντικότερες 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας πολίτης 
που ενδιαφέρεται να εργαστεί σε άλλο 
κράτος μέλος είναι η πολυπλοκότητα και η 
ασάφεια των διοικητικών διαδικασιών με 
τις οποίες πρέπει να συμμορφωθεί. Η 
οδηγία 2006/123/ΕΚ υποχρεώνει ήδη τα 



PE496.438v01-00 62/127 AM\913241EL.doc

EL

κράτη μέλη να παρέχουν εύκολη 
πρόσβαση σε πληροφορίες και 
ολοκλήρωση διαδικασιών μέσω των 
κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης. Οι πολίτες 
που επιθυμούν την αναγνώριση των 
προσόντων τους δυνάμει της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ μπορούν ήδη να 
χρησιμοποιήσουν τα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης εάν καλύπτονται από την 
οδηγία 2006/123/ΕΚ. Εντούτοις, οι 
αναζητούντες εργασία και οι 
επαγγελματίες του κλάδου της υγείας δεν 
καλύπτονται από την οδηγία 2006/123/ΕΚ 
και οι διαθέσιμες πληροφορίες σπανίζουν. 
Συνεπώς, είναι αναγκαίο οι εν λόγω 
πληροφορίες να προσδιοριστούν από την 
άποψη του χρήστη και να διασφαλιστεί ότι 
είναι εύκολα διαθέσιμες. Επίσης, είναι 
σημαντικό τα κράτη μέλη να μην 
αναλαμβάνουν αρμοδιότητες μόνο σε 
εθνικό επίπεδο, αλλά και να συνεργαστούν 
μεταξύ τους και με την Επιτροπή για να 
διασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες σε 
ολόκληρη την Ένωση έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε πληροφορίες φιλικές προς το 
χρήστη και διαθέσιμες σε διάφορες 
γλώσσες, καθώς και στην ολοκλήρωση των 
διαδικασιών μέσω των κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης. Οι σύνδεσμοι πρέπει να 
είναι διαθέσιμοι μέσω άλλων δικτυακών 
τόπων, όπως η δικτυακή πύλη Η Ευρώπη 
σου.

κράτη μέλη να παρέχουν εύκολη 
πρόσβαση σε πληροφορίες και 
ολοκλήρωση διαδικασιών μέσω των 
κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης. Οι πολίτες 
που επιθυμούν την αναγνώριση των 
προσόντων τους δυνάμει της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ μπορούν ήδη να 
χρησιμοποιήσουν τα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης εάν καλύπτονται από την 
οδηγία 2006/123/ΕΚ. Εντούτοις, οι 
αναζητούντες εργασία και οι 
επαγγελματίες του κλάδου της υγείας δεν 
καλύπτονται από την οδηγία 2006/123/ΕΚ 
και οι διαθέσιμες πληροφορίες σπανίζουν. 
Συνεπώς, είναι αναγκαίο οι εν λόγω 
πληροφορίες να προσδιοριστούν από την 
άποψη του χρήστη και να διασφαλιστεί ότι 
είναι εύκολα διαθέσιμες. Επίσης, είναι 
σημαντικό τα κράτη μέλη να μην 
αναλαμβάνουν αρμοδιότητες μόνο σε 
εθνικό επίπεδο, αλλά και να συνεργαστούν 
μεταξύ τους και με την Επιτροπή για να 
διασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες σε 
ολόκληρη την Ένωση έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε πληροφορίες φιλικές προς το 
χρήστη και διαθέσιμες σε διάφορες 
γλώσσες (τουλάχιστον στη γλώσσα του 
τόπου καταγωγής και του τόπου 
υποδοχής), καθώς και στην ολοκλήρωση 
των διαδικασιών μέσω των κέντρων 
ενιαίας εξυπηρέτησης. Οι σύνδεσμοι 
πρέπει να είναι διαθέσιμοι μέσω άλλων 
δικτυακών τόπων, όπως η δικτυακή πύλη 
Η Ευρώπη σου.

Or. en

Τροπολογία 160
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Μία από τις σημαντικότερες (23) Μία από τις σημαντικότερες 
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δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας πολίτης 
που ενδιαφέρεται να εργαστεί σε άλλο 
κράτος μέλος είναι η πολυπλοκότητα και η 
ασάφεια των διοικητικών διαδικασιών με 
τις οποίες πρέπει να συμμορφωθεί. Η 
οδηγία 2006/123/ΕΚ υποχρεώνει ήδη τα 
κράτη μέλη να παρέχουν εύκολη 
πρόσβαση σε πληροφορίες και 
ολοκλήρωση διαδικασιών μέσω των 
κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης. Οι πολίτες 
που επιθυμούν την αναγνώριση των 
προσόντων τους δυνάμει της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ μπορούν ήδη να 
χρησιμοποιήσουν τα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης εάν καλύπτονται από την 
οδηγία 2006/123/ΕΚ. Εντούτοις, οι 
αναζητούντες εργασία και οι 
επαγγελματίες του κλάδου της υγείας δεν 
καλύπτονται από την οδηγία 2006/123/ΕΚ 
και οι διαθέσιμες πληροφορίες σπανίζουν. 
Συνεπώς, είναι αναγκαίο οι εν λόγω 
πληροφορίες να προσδιοριστούν από την 
άποψη του χρήστη και να διασφαλιστεί ότι 
είναι εύκολα διαθέσιμες. Επίσης, είναι 
σημαντικό τα κράτη μέλη να μην 
αναλαμβάνουν αρμοδιότητες μόνο σε 
εθνικό επίπεδο, αλλά και να συνεργαστούν 
μεταξύ τους και με την Επιτροπή για να 
διασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες σε 
ολόκληρη την Ένωση έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε πληροφορίες φιλικές προς το 
χρήστη και διαθέσιμες σε διάφορες 
γλώσσες, καθώς και στην ολοκλήρωση των 
διαδικασιών μέσω των κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης. Οι σύνδεσμοι πρέπει να 
είναι διαθέσιμοι μέσω άλλων δικτυακών 
τόπων, όπως η δικτυακή πύλη Η Ευρώπη 
σου.

δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας πολίτης 
που ενδιαφέρεται να εργαστεί σε άλλο 
κράτος μέλος είναι η πολυπλοκότητα και η 
ασάφεια των διοικητικών διαδικασιών με 
τις οποίες πρέπει να συμμορφωθεί. Η 
οδηγία 2006/123/ΕΚ υποχρεώνει ήδη τα 
κράτη μέλη να παρέχουν εύκολη 
πρόσβαση σε πληροφορίες και 
ολοκλήρωση διαδικασιών μέσω των 
κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης. Οι πολίτες 
που επιθυμούν την αναγνώριση των 
προσόντων τους δυνάμει της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ μπορούν ήδη να 
χρησιμοποιήσουν τα κέντρα ενιαίας 
εξυπηρέτησης εάν καλύπτονται από την 
οδηγία 2006/123/ΕΚ. Εντούτοις, οι 
αναζητούντες εργασία και οι
επαγγελματίες του κλάδου της υγείας δεν 
καλύπτονται από την οδηγία 2006/123/ΕΚ 
και οι διαθέσιμες πληροφορίες σπανίζουν. 
Συνεπώς, είναι αναγκαίο οι εν λόγω 
πληροφορίες να προσδιοριστούν από την 
άποψη του χρήστη και να διασφαλιστεί ότι 
είναι εύκολα διαθέσιμες. Επίσης, είναι 
σημαντικό τα κράτη μέλη να μην 
αναλαμβάνουν αρμοδιότητες μόνο σε 
εθνικό επίπεδο, αλλά και να συνεργαστούν 
μεταξύ τους και με την Επιτροπή για να 
διασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες σε 
ολόκληρη την Ένωση έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε πληροφορίες φιλικές προς το 
χρήστη και διαθέσιμες σε διάφορες 
γλώσσες, καθώς και στην ολοκλήρωση των 
διαδικασιών με τον κατά το δυνατόν 
απλούστερο τρόπο, για παράδειγμα στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2005/36/ΕΚ 
μέσω των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης. 
Οι σύνδεσμοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι 
μέσω άλλων δικτυακών τόπων, όπως η 
δικτυακή πύλη Η Ευρώπη σου.

Or. de

Τροπολογία 161
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(24) Με στόχο τη συμπλήρωση ή 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την 
ανανέωση του παραρτήματος Ι, τις 
τροποποιήσεις του καταλόγου των 
δραστηριοτήτων του παραρτήματος IV, 
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 να διασφαλίζει τις
δέουσες διαβουλεύσεις εμπειρογνωμόνων 
σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η 
Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και 
κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, πρέπει να διασφαλίζει τη 
διαφανή, ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.



AM\913241EL.doc 65/127 PE496.438v01-00

EL

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.

Or. de

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 162
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(24) Με στόχο τη συμπλήρωση ή 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
ανανέωση του παραρτήματος Ι, τη θέσπιση 
των κριτηρίων για τον υπολογισμό των 
τελών που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα, τον ορισμό των 
λεπτομερειών τεκμηρίωσης που είναι 
αναγκαίες για την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα, 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 
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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.

πραγματοποιεί τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, αλλά και στο πλαίσιο 
του ενός ή περισσοτέρων σχετικών 
φόρουμ των ενδιαφερόμενων φορέων, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 57γ (νέο). 
Ειδικότερα, οι διαβουλεύσεις με τους 
επαγγελματικούς φορείς πρέπει να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 58α (νέο) και οι προτάσεις τους να 
ενσωματώνονται στις 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με 
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 και τη συμπερίληψη 
νέων οδοντιατρικών ειδικοτήτων στο 
σημείο 5.3.3 του παραρτήματος V. 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.

Or. en

Τροπολογία 163
Emma McClarkin
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(24) Με στόχο τη συμπλήρωση ή 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
ανανέωση του παραρτήματος Ι, τον ορισμό 
των λεπτομερειών τεκμηρίωσης που είναι 
αναγκαίες για την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα, τις 
τροποποιήσεις του καταλόγου των 
δραστηριοτήτων του παραρτήματος IV, τις 
τροποποιήσεις των σημείων 5.1.1 έως 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 
και 5.7.1 του παραρτήματος V, τη 
διευκρίνιση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων των ιατρών, των νοσοκόμων 
που είναι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη, 
των οδοντιάτρων, των κτηνιάτρων, των 
μαιών, των φαρμακοποιών και των 
αρχιτεκτόνων, την προσαρμογή των 
ελάχιστων περιόδων εκπαίδευσης για τις 
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 να πραγματοποιεί 
την κατάλληλη εκπροσώπηση και 
διαβούλευση, μεταξύ άλλων και με 
εμπειρογνώμονες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή, κατά 
την προετοιμασία και τη σύνταξη πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, πρέπει να 
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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.

διασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη, διαφανή
και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των ενεργειών της μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή οφείλει να 
διασφαλίζει τη διεξαγωγή κατάλληλης διαβούλευσης με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς 
και τις αντίστοιχες οργανώσεις. Αυτό είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση μιας 
εναρμονισμένης και ομαλής διαδικασίας διαφάνειας και συνεργασίας κατά τη λήψη 
μελλοντοστραφών αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 164
Mikael Gustafsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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, βάσει σαφών κανόνων για 
τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους 
φορείς που καθορίζονται στο άρθρο 58 
της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων 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.

Or. en

Τροπολογία 165
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Με στόχο τη συμπλήρωση ή 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 

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

στοιχείων της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
ανανέωση του παραρτήματος Ι, τη θέσπιση 
των κριτηρίων για τον υπολογισμό των 
τελών που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα, τον ορισμό των 
λεπτομερειών τεκμηρίωσης που είναι 
αναγκαίες για την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα, τις 
τροποποιήσεις του καταλόγου των 
δραστηριοτήτων του παραρτήματος IV, τις 
τροποποιήσεις των σημείων 5.1.1 έως 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 
και 5.7.1 του παραρτήματος V, τη 
διευκρίνιση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων των ιατρών, των νοσοκόμων 
που είναι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη, 
των οδοντιάτρων, των κτηνιάτρων, των 
μαιών, των φαρμακοποιών και των 
αρχιτεκτόνων, την προσαρμογή των 
ελάχιστων περιόδων εκπαίδευσης για τις 
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 να πραγματοποιεί 
την κατάλληλη διαβούλευση, 
επιτρέποντας την εκπροσώπηση των 
ενδιαφερόμενων φορέων στα αντίστοιχα 
επαγγέλματα, μεταξύ άλλων και με 
εμπειρογνώμονες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή, κατά 
την προετοιμασία και τη σύνταξη πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, πρέπει να 
διασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη, διαφανή
και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 



AM\913241EL.doc 71/127 PE496.438v01-00

EL

και στο Συμβούλιο. εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 166
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(24) Με στόχο τη συμπλήρωση ή 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
ανανέωση του παραρτήματος Ι, τη θέσπιση 
των κριτηρίων για τον υπολογισμό των 
τελών που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα, τον ορισμό των 
λεπτομερειών τεκμηρίωσης που είναι 
αναγκαίες για την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα, τις 
τροποποιήσεις του καταλόγου των 
δραστηριοτήτων του παραρτήματος IV, τις 
τροποποιήσεις των σημείων 5.1.1 έως 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 
και 5.7.1 του παραρτήματος V, τη 
συνδρομή στην αναγνώριση 
μεταπτυχιακών ειδικοτήτων που 
ρυθμίζονται βάσει των διατάξεων του 
κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ και δεν 
υπόκεινται σε προϋπάρχουσες ρυθμίσεις 
για την αναγνώριση ειδικοτήτων, 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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 167
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η συμβουλευτική διαδικασία πρέπει 
να χρησιμοποιείται για την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων με στόχο τη 
θέσπιση κοινών και ομοιόμορφων κανόνων 
όσον αφορά τον προσδιορισμό των 
ευρωπαϊκών επαγγελματικών ταυτοτήτων 
για συγκεκριμένα επαγγέλματα, τη μορφή 
της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας, τις μεταφράσεις που είναι 
αναγκαίες για την υποστήριξη μιας
αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας, τα στοιχεία 

(26) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να 
χρησιμοποιείται για την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων με στόχο τη 
θέσπιση κοινών και ομοιόμορφων κανόνων 
όσον αφορά τον προσδιορισμό των 
ευρωπαϊκών επαγγελματικών ταυτοτήτων 
για συγκεκριμένα επαγγέλματα, τη μορφή 
της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας, τις μεταφράσεις που είναι 
αναγκαίες για την υποστήριξη μιας 
αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας, τα στοιχεία 
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για την αξιολόγηση των αιτήσεων 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τα μέτρα 
που είναι απαραίτητα 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, τις 
προϋποθέσεις πρόσβασης στο αρχείο ΙΜΙ, 
τα τεχνικά μέσα και τις διαδικασίες για την 
επαλήθευση της αυθεντικότητας και της 
εγκυρότητας μιας ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας και την 
υλοποίηση του μηχανισμού ειδοποίησης, 
λόγω της τεχνικής φύσης των εν λόγω 
εκτελεστικών πράξεων.

για την αξιολόγηση των αιτήσεων 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τα μέτρα 
που είναι απαραίτητα 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, τις 
προϋποθέσεις πρόσβασης στο αρχείο ΙΜΙ, 
τα τεχνικά μέσα και τις διαδικασίες για την 
επαλήθευση της αυθεντικότητας και της 
εγκυρότητας μιας ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας και την 
υλοποίηση του μηχανισμού ειδοποίησης.

Or. de

Τροπολογία 168
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η συμβουλευτική διαδικασία πρέπει 
να χρησιμοποιείται για την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων με στόχο τη 
θέσπιση κοινών και ομοιόμορφων κανόνων 
όσον αφορά τον προσδιορισμό των 
ευρωπαϊκών επαγγελματικών ταυτοτήτων 
για συγκεκριμένα επαγγέλματα, τη μορφή 
της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας, τις μεταφράσεις που είναι 
αναγκαίες για την υποστήριξη μιας 
αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας, τα στοιχεία 
για την αξιολόγηση των αιτήσεων 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τα μέτρα 
που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση 

(26) Η συμβουλευτική διαδικασία πρέπει 
να χρησιμοποιείται για την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων με στόχο τη 
θέσπιση κοινών και ομοιόμορφων κανόνων 
όσον αφορά τη μορφή της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας, τις 
μεταφράσεις που είναι αναγκαίες για την 
υποστήριξη μιας αίτησης έκδοσης 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, 
τα στοιχεία για την αξιολόγηση των 
αιτήσεων ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας, τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τα μέτρα που είναι απαραίτητα για τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας, της 
εμπιστευτικότητας και της ακρίβειας των 
πληροφοριών που περιέχονται στην 
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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, τις 
προϋποθέσεις πρόσβασης στο αρχείο ΙΜΙ, 
τα τεχνικά μέσα και τις διαδικασίες για την 
επαλήθευση της αυθεντικότητας και της 
εγκυρότητας μιας ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας και την 
υλοποίηση του μηχανισμού ειδοποίησης, 
λόγω της τεχνικής φύσης των εν λόγω 
εκτελεστικών πράξεων.

ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα και 
στο αρχείο ΙΜΙ, τις προϋποθέσεις και τις 
διαδικασίες για τη διάθεση μιας 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, 
τις προϋποθέσεις πρόσβασης στο αρχείο 
ΙΜΙ, τα τεχνικά μέσα και τις διαδικασίες 
για την επαλήθευση της αυθεντικότητας 
και της εγκυρότητας μιας ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας και την 
υλοποίηση του μηχανισμού ειδοποίησης, 
λόγω της τεχνικής φύσης των εν λόγω 
εκτελεστικών πράξεων.

Or. fr

Τροπολογία 169
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η συμβουλευτική διαδικασία πρέπει 
να χρησιμοποιείται για την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων με στόχο τη 
θέσπιση κοινών και ομοιόμορφων κανόνων 
όσον αφορά τον προσδιορισμό των 
ευρωπαϊκών επαγγελματικών ταυτοτήτων 
για συγκεκριμένα επαγγέλματα, τη μορφή 
της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας, τις μεταφράσεις που είναι 
αναγκαίες για την υποστήριξη μιας 
αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας, τα στοιχεία 
για την αξιολόγηση των αιτήσεων 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τα μέτρα 
που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση 
της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας 
και της ακρίβειας των πληροφοριών που 
περιέχονται στην ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα και στο αρχείο 

(26) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να 
χρησιμοποιείται για την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων με στόχο τη 
θέσπιση κοινών και ομοιόμορφων κανόνων 
όσον αφορά τον προσδιορισμό των 
ευρωπαϊκών επαγγελματικών ταυτοτήτων 
για συγκεκριμένα επαγγέλματα, τη μορφή 
της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας, τις μεταφράσεις που είναι 
αναγκαίες για την υποστήριξη μιας 
αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας, τα στοιχεία 
για την αξιολόγηση των αιτήσεων 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τα μέτρα 
που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση 
της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας 
και της ακρίβειας των πληροφοριών που 
περιέχονται στην ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα και στο αρχείο 
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ΙΜΙ, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες 
για τη διάθεση μιας ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας, τις 
προϋποθέσεις πρόσβασης στο αρχείο ΙΜΙ, 
τα τεχνικά μέσα και τις διαδικασίες για την 
επαλήθευση της αυθεντικότητας και της 
εγκυρότητας μιας ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας και την 
υλοποίηση του μηχανισμού ειδοποίησης, 
λόγω της τεχνικής φύσης των εν λόγω 
εκτελεστικών πράξεων.

ΙΜΙ, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες 
για τη διάθεση μιας ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας, τις 
προϋποθέσεις πρόσβασης στο αρχείο ΙΜΙ, 
τα τεχνικά μέσα και τις διαδικασίες για την 
επαλήθευση της αυθεντικότητας και της 
εγκυρότητας μιας ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας και την 
υλοποίηση του μηχανισμού ειδοποίησης, 
λόγω της τεχνικής φύσης των εν λόγω 
εκτελεστικών πράξεων. Εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο, η Επιτροπή δύναται να 
προβαίνει στην εφαρμογή πιλοτικών 
προγραμμάτων και στη διενέργεια 
διαβουλεύσεων, λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη τις προτάσεις επαγγελματικών 
φορέων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
58α (νέο), και φόρουμ ενδιαφερόμενων 
φορέων, όπως ορίζεται στο άρθρο 57γ 
(νέο), προκειμένου να αξιολογήσει τη 
λειτουργία των κανόνων και των 
διαδικασιών που πρόκειται να 
συμπεριληφθούν στη μία ή περισσότερες 
εκτελεστικές πράξεις. 

Or. en

Τροπολογία 170
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η συμβουλευτική διαδικασία πρέπει 
να χρησιμοποιείται για την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων με στόχο τη 
θέσπιση κοινών και ομοιόμορφων κανόνων 
όσον αφορά τον προσδιορισμό των 
ευρωπαϊκών επαγγελματικών ταυτοτήτων 
για συγκεκριμένα επαγγέλματα, τη μορφή 
της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας, τις μεταφράσεις που είναι 
αναγκαίες για την υποστήριξη μιας 
αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής 

(26) Η συμβουλευτική διαδικασία πρέπει 
να χρησιμοποιείται για την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων με στόχο τη 
θέσπιση κοινών και ομοιόμορφων κανόνων 
όσον αφορά τον προσδιορισμό των 
ευρωπαϊκών επαγγελματικών ταυτοτήτων 
για συγκεκριμένα επαγγέλματα, τα οποία 
τις έχουν ζητήσει, τη μορφή της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, 
τις μεταφράσεις που είναι αναγκαίες για 
την υποστήριξη μιας αίτησης έκδοσης 
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επαγγελματικής ταυτότητας, τα στοιχεία 
για την αξιολόγηση των αιτήσεων 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τα μέτρα 
που είναι απαραίτητα 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, τις 
προϋποθέσεις πρόσβασης στο αρχείο ΙΜΙ, 
τα τεχνικά μέσα και τις διαδικασίες για την 
επαλήθευση της αυθεντικότητας και της 
εγκυρότητας μιας ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας και την 
υλοποίηση του μηχανισμού ειδοποίησης, 
λόγω της τεχνικής φύσης των εν λόγω 
εκτελεστικών πράξεων.

ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, 
τα στοιχεία για την αξιολόγηση των 
αιτήσεων ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας, τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τα μέτρα που είναι απαραίτητα 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, 
τις προϋποθέσεις πρόσβασης στο αρχείο 
ΙΜΙ, τα τεχνικά μέσα και τις διαδικασίες 
για την επαλήθευση της αυθεντικότητας 
και της εγκυρότητας μιας ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας και την 
υλοποίηση του μηχανισμού ειδοποίησης, 
λόγω της τεχνικής φύσης των εν λόγω 
εκτελεστικών πράξεων.

Or. el

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του προαιρετικού χαρακτήρα της καθιέρωσης της επαγγελματικής ταυτότητας.

Τροπολογία 171
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να 
χρησιμοποιείται για την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων με στόχο τη 
θέσπιση κοινών και ομοιόμορφων 
κανόνων όσον αφορά την ανάγκη 
εξασφάλισης ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας για νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα.

Or. fr
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Τροπολογία 172
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Μετά τη θετική εμπειρία της 
αμοιβαίας αξιολόγησης δυνάμει της 
οδηγίας 2006/123/ΕΚ, ένα παρόμοιο 
σύστημα αξιολόγησης πρέπει να 
συμπεριληφθεί στην οδηγία 2005/36/EΚ. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να κοινοποιήσουν 
ποια επαγγέλματα είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένα σε αυτά, για ποιους 
λόγους, και να συζητήσουν τα 
αποτελέσματα μεταξύ τους. Ένα τέτοιο 
σύστημα θα συμβάλει στην αύξηση της 
διαφάνειας στην αγορά επαγγελματικών 
υπηρεσιών.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 173
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Μετά τη θετική εμπειρία της 
αμοιβαίας αξιολόγησης δυνάμει της 
οδηγίας 2006/123/ΕΚ, ένα παρόμοιο 
σύστημα αξιολόγησης πρέπει να 
συμπεριληφθεί στην οδηγία 2005/36/EΚ. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να κοινοποιήσουν 
ποια επαγγέλματα είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένα σε αυτά, για ποιους 
λόγους, και να συζητήσουν τα 
αποτελέσματα μεταξύ τους. Ένα τέτοιο 
σύστημα θα συμβάλει στην αύξηση της 
διαφάνειας στην αγορά επαγγελματικών 

διαγράφεται
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υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 174
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29a) Εφόσον υπόκεινται σε νομοθετική 
ρύθμιση, η παρούσα οδηγία περιλαμβάνει 
επίσης τα ελευθέρια επαγγέλματα, τα 
οποία, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, 
ασκούνται από πρόσωπα που στηρίζονται 
σε κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα 
για να παρέχουν διανοητικές υπηρεσίες 
και υπηρεσίες σχεδιασμού προς τούς 
πελάτες τους και το κοινό, σε προσωπική, 
υπεύθυνη και επαγγελματικά ανεξάρτητη 
βάση. Η άσκηση του επαγγέλματος 
ενδέχεται να υπόκειται στα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τη συνθήκη, σε ειδικούς 
νομικούς περιορισμούς που βασίζονται 
στην εθνική νομοθεσία και στις διατάξεις 
που θεσπίζουν αυτόνομα, στο πλαίσιο 
αυτό, οι αντίστοιχοι επαγγελματικοί 
αντιπροσωπευτικοί φορείς, για τη 
διασφάλιση και ανάπτυξη του 
επαγγελματισμού και της ποιότητας των 
υπηρεσιών και για την εμπιστευτικότητα 
των σχέσεων με τους πελάτες.

Or. de

Τροπολογία 175
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29β) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα 
απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας 
και των καταναλωτών.

Or. de

Τροπολογία 176
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα 
απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας 
και των καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 177
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει επίσης τους 
κανόνες που αφορούν τη μερική πρόσβαση 
σε ορισμένα νομοθετικά κατοχυρωμένα 
επαγγέλματα.

Or. de
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Τροπολογία 178
Bernadette Vergnaud

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει επίσης τους 
κανόνες που αφορούν τη μερική πρόσβαση 
σε ορισμένα νομοθετικά κατοχυρωμένα 
επαγγέλματα και την πρόσβαση σε 
πρακτικές ασκήσεις που προβλέπονται στο 
πλαίσιο εκπαίδευσης με σκοπό την 
προετοιμασία για την άσκηση νομοθετικά 
κατοχυρωμένου επαγγέλματος, 
ανεξαρτήτως του ύψους και του είδους 
της αμοιβής, και πραγματοποιούνται σε 
άλλο κράτος μέλος καθώς και την 
αναγνώριση αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 179
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 180
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 181
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de



PE496.438v01-00 82/127 AM\913241EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 182
Mikael Gustafsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 183
Robert Rochefort

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει επίσης τους 
κανόνες που αφορούν τη μερική πρόσβαση 
σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα 
και την πρόσβαση σε πρακτικές ασκήσεις 
εντασσόμενες σε κύκλο εκπαίδευσης με 
σκοπό την προετοιμασία για την άσκηση 
νομοθετικά κατοχυρωμένου 
επαγγέλματος, οι οποίες αποτελούν 
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προϋπόθεση για την εγκυρότητα του 
τίτλου εκπαίδευσης και 
πραγματοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος
καθώς και την αναγνώριση αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 184
Συλβάνα Ράπτη, Κωνσταντίνος Πουπάκης

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει επίσης τους 
κανόνες που αφορούν τη μερική 
πρόσβαση, σε όσα κράτη μέλη το 
επιτρέπουν, σε ορισμένα νομοθετικά 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα για λόγους 
υγείας, δημόσιας ασφάλειας ή και 
γεωγραφικής ιδιαιτερότητας.

Or. el

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη για λόγους , κυρίως αλλά όχι μόνο, υγείας και δημόσιας ασφάλειας είναι 
υποχρεωμένα να ελέγχουν σε ποιά επαγγέλματα μπορούν να επιτρέψουν  τη μερική πρόσβαση. 
Όσον αφορά την αναγνώριση της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος 
μέλος, οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι επαγγελματίες και ως εκ τούτου εκφεύγουν του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 185
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2005/36
Παράγραφος 1 – σημείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει επίσης τους 
κανόνες που αφορούν τη μερική πρόσβαση 
σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές για την αμειβόμενη πρακτική άσκηση πρέπει να εξαλειφθούν, επειδή καταρχήν 
στην Ισπανία δεν υπάρχει παράδοση ως προς την εν λόγω έννοια και η τρέχουσα οικονομική 
συγκυρία εμποδίζει την παρούσα δρομολόγηση μεταβολής προτύπου.  Ο αόριστος χαρακτήρας 
της οδηγίας σχετικά με την αμειβόμενη πρακτική άσκηση θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα 
κατά την εφαρμογή. Ως εκ τούτου, εάν επιλεχθεί η διατήρηση αυτής της αναφοράς, η οδηγία 
πρέπει να καθορίσει λεπτομερέστερα εάν η πρακτική άσκηση αμείβεται με βάση κάποια κλίμακα 
και κατά πόσο το κράτος έχει ή δεν έχει υποχρέωση να συμμετέχει οικονομικά στο σύνολο των 
εξόδων της κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία 186
Catherine Stihler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει επίσης τους 
κανόνες που αφορούν τη μερική πρόσβαση 
σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα 
και την πρόσβαση σε αμειβόμενες 
πρακτικές ασκήσεις που εντάσσονται στο 
πλαίσιο της κατάρτισης για κάποιο 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, 
στον βαθμό που ο ασκούμενος αποκτά 
ορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα, και
πραγματοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος 
καθώς και την αναγνώριση αυτών.
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Or. en

Τροπολογία 187
Bernadette Vergnaud

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε 
υπήκοο κράτους μέλους ο οποίος επιθυμεί 
να ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα ή πρακτική άσκηση η οποία 
προβλέπεται στο πλαίσιο εκπαίδευσης με 
σκοπό την προετοιμασία για την άσκηση 
νομοθετικά κατοχυρωμένου 
επαγγέλματος, ανεξαρτήτως του ύψους 
και του είδους της αμοιβής, σε κράτος 
μέλος άλλο από εκείνο όπου απέκτησε τα 
επαγγελματικά προσόντα του είτε ως 
αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, 
συμπεριλαμβανομένων των ασκούντων 
ελευθέρια επαγγέλματα.

Or. fr

Τροπολογία 188
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε 
υπήκοο κράτους μέλους ο οποίος επιθυμεί 
να ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα ή αμειβόμενη πρακτική άσκηση 
σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου 

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

επαγγελματικά προσόντα του είτε ως 
αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, 
συμπεριλαμβανομένων των ασκούντων 
ελευθέρια επαγγέλματα.

Or. en

Τροπολογία 189
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 190
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε 
υπήκοο κράτους μέλους ο οποίος επιθυμεί 
να ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα ή αμειβόμενη πρακτική 
άσκηση σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο 

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

προσόντα του είτε ως 
αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, 
συμπεριλαμβανομένων των ασκούντων 
ελευθέρια επαγγέλματα.

Or. el

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την αναγνώριση της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος 
μέλος, οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι επαγγελματίες και ως εκ τούτου εκφεύγουν του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 191
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε 
υπήκοο κράτους μέλους ο οποίος επιθυμεί 
να ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα ή αμειβόμενη πρακτική άσκηση 
σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου 
απέκτησε τα επαγγελματικά προσόντα του 
είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως 
μισθωτός, συμπεριλαμβανομένων των 
ασκούντων ελευθέρια επαγγέλματα1.
__________________
1 Σύμφωνα με τον προσδιορισμό των 
ελευθερίων επαγγελμάτων όπως 
διατυπώνεται στην απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 
11ης Οκτωβρίου 2001, στην υπόθεση C-
267/99, Adam, Συλλογή του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 2001, σ. I-07467.

Or. de
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 192
Robert Rochefort

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε 
υπήκοο κράτους μέλους ο οποίος επιθυμεί 
να ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα ή πρακτική άσκηση 
εντασσόμενη σε κύκλο εκπαίδευσης με 
σκοπό την προετοιμασία για την άσκηση
νομοθετικά κατοχυρωμένου 
επαγγέλματος, η οποία αποτελεί 
προϋπόθεση για την εγκυρότητα του 
τίτλου εκπαίδευσης, σε κράτος μέλος άλλο 
από εκείνο όπου απέκτησε τα 
επαγγελματικά προσόντα του είτε ως 
αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, 
συμπεριλαμβανομένων των ασκούντων 
ελευθέρια επαγγέλματα.

Or. fr

Τροπολογία 193
Pablo Arias Echeverría

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

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές για την αμειβόμενη πρακτική άσκηση πρέπει να εξαλειφθούν, επειδή καταρχήν 
στην Ισπανία δεν υπάρχει παράδοση ως προς την εν λόγω έννοια και η τρέχουσα οικονομική 
συγκυρία εμποδίζει την παρούσα δρομολόγηση μεταβολής προτύπου.  Ο αόριστος χαρακτήρας 
της οδηγίας σχετικά με την αμειβόμενη πρακτική άσκηση θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα 
κατά την εφαρμογή. Ως εκ τούτου, εάν επιλεχθεί η διατήρηση αυτής της αναφοράς, η οδηγία 
πρέπει να καθορίσει λεπτομερέστερα εάν η πρακτική άσκηση αμείβεται με βάση κάποια κλίμακα 
και κατά πόσο το κράτος έχει ή δεν έχει υποχρέωση να συμμετέχει οικονομικά στο σύνολο των 
εξόδων της κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία 194
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
επιτρέψει, σύμφωνα με τις κανονιστικές 
ρυθμίσεις του, την άσκηση νομοθετικά 
κατοχυρωμένου επαγγέλματος στην 
επικράτειά του, κατά την έννοια του 
άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), 
στους υπηκόους κρατών μελών που είναι 
κάτοχοι επαγγελματικών προσόντων τα 
οποία δεν έχουν αποκτηθεί σε κράτος 
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μέλος. Όσον αφορά τα επαγγέλματα που 
εμπίπτουν στον τίτλο III κεφάλαιο III, 
αυτή η πρώτη αναγνώριση πρέπει να 
συντελείται στο πλαίσιο των ελάχιστων 
όρων εκπαίδευσης που ορίζονται στο εν 
λόγω κεφάλαιο.

Or. el

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την αναγνώριση της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος 
μέλος, οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι επαγγελματίες και ως εκ τούτου εκφεύγουν του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 195
Cristian Silviu Buşoi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στους συμβολαιογράφους που διορίζονται 
με επίσημη πράξη της Διοικήσεως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου. Οι 
συμβολαιογράφοι διορίζονται με επίσημη πράξη της Διοικήσεως και διαδραματίζουν ειδικό 
ρόλο στα νομικά συστήματα των κρατών μελών. Πρόκειται για εξουσιοδοτημένους 
αντιπροσώπους των δημόσιων αρχών και τα δημόσια έγγραφα που συντάσσουν έχουν το κύρος 
δικαστικής απόφασης.

Τροπολογία 196
Συλβάνα Ράπτη, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 (νέο)



AM\913241EL.doc 91/127 PE496.438v01-00

EL

Οδηγία 2005/36/EK
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. 3α (νέα) Η ιδιαιτερότητα του 
γεωγραφικού χαρακτήρα κάποιων 
επαγγελμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη όπου είναι δυνατόν στα πλαίσια 
εφαρμογής αυτής της οδηγίας.

Or. el

Τροπολογία 197
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. el

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την αναγνώριση της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος 
μέλος, οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι επαγγελματίες και ως εκ τούτου εκφεύγουν του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 198
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α – σημείο ii



PE496.438v01-00 92/127 AM\913241EL.doc

EL

Οδηγία 2005/36
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

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·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές για την αμειβόμενη πρακτική άσκηση πρέπει να εξαλειφθούν, επειδή καταρχήν 
στην Ισπανία δεν υπάρχει παράδοση ως προς την εν λόγω έννοια και η τρέχουσα οικονομική 
συγκυρία εμποδίζει την παρούσα δρομολόγηση μεταβολής προτύπου.  Ο αόριστος χαρακτήρας 
της οδηγίας σχετικά με την αμειβόμενη πρακτική άσκηση θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα 
κατά την εφαρμογή. Ως εκ τούτου, εάν επιλεχθεί η διατήρηση αυτής της αναφοράς, η οδηγία 
πρέπει να καθορίσει λεπτομερέστερα εάν η πρακτική άσκηση αμείβεται με βάση κάποια κλίμακα 
και κατά πόσο το κράτος έχει ή δεν έχει υποχρέωση να συμμετέχει οικονομικά στο σύνολο των 
εξόδων της κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία 199
Emma McClarkin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) «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 
αμειβόμενων δραστηριοτήτων υπό 
εποπτεία για την πρόσβαση σε ένα 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, 
δυνάμει των νομοθετικών, κανονιστικών 
ή διοικητικών διατάξεων ενός κράτους 
μέλους·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Άτομα τα οποία πραγματοποιούν πρακτική άσκηση που συνιστά απαραίτητο στοιχείο της 
επαγγελματικής τους κατάρτισης δεν πρέπει να τίθενται σε μειονεκτική θέση εάν η εν λόγω 
άσκηση δεν είναι αμειβόμενη. Η φράση «η οποία παρέχεται κατόπιν εξέτασης» διαγράφεται. Με 
τον τρόπο αυτόν, αποσαφηνίζεται το γεγονός ότι οι προϋποθέσεις για την πρόσβαση σε 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Οι σχετικές 
προϋποθέσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν διαδικασία εξέτασης ή άλλη απαίτηση.

Τροπολογία 200
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) «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, η οποία 
παρέχεται κατόπιν εξέτασης·

Or. en

Τροπολογία 201
Bernadette Vergnaud

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

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 στο πλαίσιο κύκλου 
εκπαίδευσης σε νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα»: η άσκηση 
δραστηριοτήτων υπό εποπτεία, 
ανεξαρτήτως του ύψους και του είδους 
της αμοιβής, με στόχο την πρόσβαση σε 
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ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, 
η οποία παρέχεται κατόπιν εξέτασης·

Or. fr

Τροπολογία 202
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

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

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, η οποία 
παρέχεται κατόπιν εξέτασης·

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 203
Robert Rochefort

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

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 

j) «πρακτική άσκηση εντασσόμενη σε 
κύκλο εκπαίδευσης με σκοπό την 
προετοιμασία για την άσκηση νομοθετικά 
κατοχυρωμένου επαγγέλματος, η οποία 
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οποία παρέχεται κατόπιν εξέτασης· αποτελεί προϋπόθεση για την εγκυρότητα 
του τίτλου εκπαίδευσης»: η άσκηση 
δραστηριοτήτων υπό εποπτεία, με στόχο 
την πρόσβαση σε ένα νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα, η οποία 
παρέχεται κατόπιν εξέτασης·

Or. fr

Τροπολογία 204
Emma McClarkin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ια) «ευρωπαϊκή επαγγελματική 
ταυτότητα»: ένα ηλεκτρονικό 
πιστοποιητικό που εκδίδεται για τον 
επαγγελματία κατόπιν αιτήματος, με
στόχο την εγκατάσταση σε ένα κράτος 
μέλος υποδοχής ή την παροχή υπηρεσιών 
σε ένα κράτος μέλος υποδοχής σε 
προσωρινή και περιστασιακή βάση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι η ταυτότητα διατίθεται κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Τροπολογία 205
Mikael Gustafsson

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

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

ια) «ευρωπαϊκή επαγγελματική 
ταυτότητα»: ένα ηλεκτρονικό 
πιστοποιητικό που εκδίδεται για τον 
επαγγελματία σε προαιρετική βάση, 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·

Or. en

Τροπολογία 206
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ια) «ευρωπαϊκή επαγγελματική 
ταυτότητα»: ένα ηλεκτρονικό 
πιστοποιητικό που εκδίδεται για τον 
επαγγελματία, κατόπιν αιτήσεως της 
επαγγελματικής οργάνωσης, για την 
τεκμηρίωση των προσόντων του, είτε για 
εγκατάσταση σε ένα κράτος μέλος 
υποδοχής είτε για την παροχή υπηρεσιών 
σε ένα κράτος μέλος υποδοχής σε 
προσωρινή και περιστασιακή βάση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί εκ μέρους της Επιτροπής ο προτεινόμενος προαιρετικός χαρακτήρας 
της επαγγελματικής ταυτότητας. Επίσης πρέπει να διευκρινιστεί ότι η τελική απόφαση σχετικά
με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων είναι αρμοδιότητα του κράτους μέλους 
υποδοχής.
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Τροπολογία 207
Mikael Gustafsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 208
Phil Prendergast

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ως ικανότητες νοείται το «σημείο τομής μεταξύ των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των 
συμπεριφορών και των αξιών» (Gómez del Pulgar, M. 2011· ICN, 2008· Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας, 2001, 2009).

Τροπολογία 209
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ιβ) «διά βίου μάθηση»: γενική εκπαίδευση, 
επαγγελματική εκπαίδευση καθώς και 
κατάρτιση, και ανεπίσημη εκπαίδευση που 
έχει λάβει ένα άτομο κατά τη διάρκεια της 
ζωής του, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των 
γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 
ικανοτήτων του, αναφορικά με τις 
επαγγελματικές απαιτήσεις και την 
επαγγελματική δεοντολογία.

Or. de

Τροπολογία 210
Barbara Weiler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) «δια βίου μάθηση»: κάθε γενική 
εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση, ανεπίσημη εκπαίδευση και 
άτυπη μάθηση που έχει λάβει ένα άτομο 
κατά τη διάρκεια της ζωής του, με 

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

αποτέλεσμα τη βελτίωση των προσόντων 
του, από πλευράς γνώσεων, ικανοτήτων
και διαπροσωπικών δεξιοτήτων.

Or. de

Τροπολογία 211
Emma McClarkin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ α) η ασφάλεια των ασθενών στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
καλύπτει τα επαγγέλματα που παρέχουν 
υπηρεσίες για την προώθηση της υγείας 
και της ευημερίας ενός ατόμου ή τη 
συμβολή τους σε αυτές, 
συμπεριλαμβανομένων αμφότερων των 
ιατρικών και μη ιατρικών υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ανωτέρω ορισμός είναι αναγκαίος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κοινωνική περίθαλψη 
καλύπτεται επαρκώς από την παρούσα οδηγία ως επάγγελμα με δυνητικές επιπτώσεις στην 
ασφάλεια των ασθενών. Η «ασφάλεια των ασθενών» πρέπει να περιλαμβάνει τα άτομα που 
κάνουν χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής περίθαλψης.

Τροπολογία 212
Cristian Silviu Buşoi

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

ιβ α) «απαιτήσεις ή προϋποθέσεις 
κατάρτισης»: το κοινό σύνολο γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι 
απαραίτητες για την άσκηση ενός 
συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέχρι στιγμής, δεν είχε συμπεριληφθεί ορισμός των απαιτήσεων ή προϋποθέσεων κατάρτισης 
εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Με τον τρόπο αυτόν διευκρινίζεται ότι οι 
απαιτήσεις κατάρτισης δεν πρέπει να αφορούν μόνο τη διάρκεια, αλλά και τις ικανότητες.

Τροπολογία 213
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ α) «προσωρινή παροχή υπηρεσιών»: η 
συνεχής παροχή υπηρεσιών για χρονική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος.

Or. en

Τροπολογία 214
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ α) τα «ελευθέρια επαγγέλματα» 
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ασκούνται από πρόσωπα που στηρίζονται 
σε κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα 
για να παρέχουν διανοητικές υπηρεσίες 
και υπηρεσίες σχεδιασμού προς τούς 
πελάτες τους και το κοινό, σε προσωπική, 
υπεύθυνη και επαγγελματικά ανεξάρτητη 
βάση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 2 αφορά υπηκόους κράτους μέλους που ασκούν ελευθέριο 
επάγγελμα, απαιτείται η συμπερίληψη ορισμού αυτών βάσει της απόφασης του ΔΕΚ της 
11ης Οκτωβρίου 2011 (υπόθεση C-267/99, Συλλογή 2011, σ. I-7467).

Τροπολογία 215
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Barbara Weiler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ α) «διπολική κατάρτιση»: η 
εναλλασσόμενη παροχή επαγγελματικών 
ικανοτήτων σε κέντρα εκπαίδευσης, 
επιχειρήσεις και σχολές επαγγελματικής 
κατάρτισης βάσει αμοιβαία 
συμφωνημένων προτύπων εκπαίδευσης 
και ποιότητας. Με τον όρο 
«επαγγελματικές ικανότητες» νοούνται η 
ικανότητα και ετοιμότητα αξιοποίησης 
γνώσεων, τεχνογνωσίας, καθώς και 
προσωπικών προτερημάτων, 
διαπροσωπικών δεξιοτήτων και μεθόδων 
εργασίας, τόσο κατά την άσκηση των 
εργασιακών καθηκόντων όσο και για την 
επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη.

Or. de
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Τροπολογία 216
Constance Le Grip

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) «επιτακτικοί λόγοι δημόσιου 
συμφέροντος»: οι λόγοι που 
αναγνωρίζονται ως τέτοιοι από τη 
νομολογία του Δικαστηρίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια των «επιτακτικών λόγων δημόσιου συμφέροντος» στους οποίους αναφέρονται 
ορισμένες διατάξεις της παρούσας οδηγίας συνιστά ευρέως γνωστή αρχή που περιλαμβάνει τη 
δημόσια υγεία, αλλά και ευρύ φάσμα άλλων ζητημάτων. Προτείνεται η χρήση του ανωτέρω 
ορισμού, ο οποίος ερείδεται στον ορισμό της οδηγίας 2006/123/ΕΚ, ούτως ώστε να είναι σαφής 
η πρόθεση του νομοθέτη όταν αναφέρεται στη συγκεκριμένη έννοια.

Τροπολογία 217
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων από το κράτος µέλος υποδοχής 
παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να 
αποκτήσει, στο εν λόγω κράτος µέλος, 
πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα ή, στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
4στ, σε μέρος του ίδιου επαγγέλματος, για 
το οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος 
µέλος καταγωγής και να το ασκεί στο 
κράτος µέλος υποδοχής υπό τις ίδιες 

1. Η αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων από το κράτος μέλος υποδοχής 
παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να 
αποκτήσει, στο εν λόγω κράτος μέλος, 
πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα για το οποίο 
διαθέτει τα προσόντα στο κράτος μέλος 
καταγωγής, και να το ασκεί στο κράτος 
μέλος υποδοχής υπό τις ίδιες προϋποθέσεις 
όπως και οι υπήκοοί του.
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προϋποθέσεις όπως και οι υπήκοοί του.».

Or. de

Τροπολογία 218
Mikael Gustafsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων από το κράτος µέλος υποδοχής 
παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να 
αποκτήσει, στο εν λόγω κράτος µέλος, 
πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα ή, στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
4στ, σε μέρος του ίδιου επαγγέλματος, για 
το οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος 
µέλος καταγωγής και να το ασκεί στο 
κράτος µέλος υποδοχής υπό τις ίδιες 
προϋποθέσεις όπως και οι υπήκοοί του.

1. Η αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων από το κράτος µέλος υποδοχής 
παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να 
αποκτήσει, στο εν λόγω κράτος µέλος, 
πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα για το οποίο 
διαθέτει τα προσόντα στο κράτος µέλος 
καταγωγής και να το ασκεί στο κράτος 
µέλος υποδοχής υπό τις ίδιες προϋποθέσεις 
όπως και οι υπήκοοί του.

Or. en

Τροπολογία 219
Emma McClarkin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα σε ένα κάτοχο 
επαγγελματικών προσόντων κατόπιν 
αιτήματός του και με την προϋπόθεση ότι 
η Επιτροπή έχει εκδώσει τις σχετικές 

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα σε ένα κάτοχο 
επαγγελματικών προσόντων μετά την 
ολοκλήρωση πιλοτικού προγράμματος για 
συγκεκριμένο επάγγελμα και με την 
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εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 6.

προϋπόθεση ότι η Επιτροπή έχει εκδώσει 
τις σχετικές εκτελεστικές πράξεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 6.

Πριν προταθεί η θέσπιση ταυτότητας 
μέσω εκτελεστικών πράξεων, είναι 
σκόπιμο να εκπονηθεί ανάλυση κόστους-
ωφελείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εγείρονται προβληματισμοί ως προς την αποτελεσματικότητα της ταυτότητας στην πράξη και 
πρέπει να υποβληθούν σε εξέταση και αξιολόγηση πριν από τη θέσπιση της ταυτότητας. Είναι 
σκόπιμο να εκπονηθεί ανάλυση κόστους-ωφελείας πριν από την υποβολή πρότασης για τη 
θέσπιση ταυτότητας μέσω εκτελεστικής πράξης.

Τροπολογία 220
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα σε ένα κάτοχο 
επαγγελματικών προσόντων κατόπιν 
αιτήματός του και με την προϋπόθεση ότι 
η Επιτροπή έχει εκδώσει τις σχετικές 
εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 6.

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα σε ένα κάτοχο 
επαγγελματικών προσόντων κατόπιν 
αιτήματός του και με την προϋπόθεση ότι 
η εκάστοτε αντιπροσωπευτική 
επαγγελματική οργάνωση έχει ζητήσει 
την έκδοση επαγγελματικής ταυτότητας 
και η Επιτροπή έχει εκδώσει τις σχετικές 
εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 6.

Or. de

Τροπολογία 221
Emilie Turunen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επαγγελματική ταυτότητα πρέπει να 
θεσπίζεται κατόπιν σχετικού αιτήματος 
του ενδιαφερόμενου επαγγελματικού 
κλάδου. Το κατώτατο όριο πρέπει να 
καθοριστεί στα δύο τρίτα των κρατών 
μελών ή των οικείων επαγγελματικών 
φορέων που διάκεινται ευνοϊκά απέναντι 
στην έκδοση της εν λόγω ταυτότητας.

Or. en

Τροπολογία 222
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή, 
κατόπιν διαβούλευσης με το ένα ή 
περισσότερα σχετικά φόρουμ των 
ενδιαφερόμενων φορέων, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 57γ, και 
λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις τους, 
η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 58α, σχετικά με τη διαδικασία που 
πρέπει να εφαρμόζεται όταν ένας 
επαγγελματικός κλάδος υποβάλλει αίτημα 
έκδοσης επαγγελματικής ταυτότητας.

Or. en
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Τροπολογία 223
Emma McClarkin

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

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, με την επιφύλαξη της επικύρωσης 
της ταυτότητας από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους υποδοχής, όπως 
προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για επαγγέλματα που έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών δυνάμει του συστήματος 
γενικής και αυτόματης αναγνώρισης, η ευθύνη για την επικύρωση της ταυτότητας πρέπει να 
εναπόκειται στα κράτη μέλη υποδοχής.

Τροπολογία 224
Heide Rühle

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

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 

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 
κράτους μέλους υποδοχής, όπως 
προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 του 
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παρόντος άρθρου. παρόντος άρθρου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων υπάγεται στις αρμοδιότητες του κράτους μέλους 
υποδοχής.

Τροπολογία 225
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 α – 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 των 
επαγγελματιών του κλάδου της υγείας που 
επωφελούνται από την αυτόματη 
αναγνώριση δυνάμει της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ, η ευρωπαϊκή επαγγελματική 
ταυτότητα εκδίδεται και επικυρώνεται από 
την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής σύμφωνα με τα άρθρα 4β και 
4γ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για επαγγέλματα που έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών δυνάμει του συστήματος 
γενικής και αυτόματης αναγνώρισης, η ευθύνη για την επικύρωση της ταυτότητας πρέπει να 
εναπόκειται στα κράτη μέλη υποδοχής.

Τροπολογία 226
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 α – 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, η ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα δημιουργείται 
από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής σύμφωνα με τα άρθρα 4β και 
4γ και επικυρώνεται από το κράτος μέλος 
καταγωγής και από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους υποδοχής σύμφωνα 
με τα άρθρα 4β και 4δ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων υπάγεται στις αρμοδιότητες του κράτους μέλους 
υποδοχής.

Τροπολογία 227
Emma McClarkin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διορίζουν αρμόδιες 
αρχές που εκδίδουν τις ευρωπαϊκές 
επαγγελματικές ταυτότητες. Οι αρχές 
αυτές διασφαλίζουν την αμερόληπτη, 
αντικειμενική και έγκαιρη επεξεργασία 
των αιτήσεων για ευρωπαϊκές 
επαγγελματικές ταυτότητες. Τα κέντρα 
υποστήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 
57β μπορούν επίσης να ενεργούν υπό την 
ιδιότητα μιας αρμόδιας αρχής για την 

5. Τα κράτη μέλη διορίζουν αρμόδιες 
αρχές που επεξεργάζονται τις ευρωπαϊκές 
επαγγελματικές ταυτότητες. Οι αρχές 
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 τη 
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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.

δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές 
ενημερώνουν τους επαγγελματίες, 
συμπεριλαμβανομένων και των υποψήφιων 
αιτούντων, σχετικά με τη δυνατότητα 
έκδοσης μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος των αρμόδιων αρχών δεν συνίσταται στην προώθηση κάποιας συγκεκριμένης 
διαδικασίας: προτείνεται, συνεπώς, η χρήση του όρου «δυνατότητα έκδοσης».

Τροπολογία 228
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de
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Τροπολογία 229
Constance Le Grip

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κέντρα εξυπηρέτησης δεν διαθέτουν ούτε την επάρκεια ούτε τα εργαλεία που απαιτούνται για 
την επαλήθευση και την επικύρωση των πληροφοριών που παρέχονται από τον επαγγελματία. 
Επιπλέον, η συμμετοχή υπερβολικά μεγάλου αριθμού αρχών στη διαδικασία έκδοσης της 
ταυτότητας δεν είναι συμβατή με την προσέγγιση των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης και τον 
στόχο της απλούστευσης.

Τροπολογία 230
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
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Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 α - σημείο 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 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 μπορούν να 
αποφασίσουν την εξυπηρέτηση των 
αρμοδίων αρχών από τα κέντρα 
υποστήριξης κατά την προηγούμενη 
φάση της προετοιμασίας των εγγράφων 
που απαιτούνται για την απόκτηση 
επαγγελματικής ταυτότητας σύμφωνα με 
το άρθρο 4. 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.

Or. es

Τροπολογία 231
Emma McClarkin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές 
πράξεις που προσδιορίζουν τις 
ευρωπαϊκές επαγγελματικές ταυτότητες 

6. Μετά την ολοκλήρωση πιλοτικού 
προγράμματος για συγκεκριμένο 
επάγγελμα, οι προαιρετικές ευρωπαϊκές 
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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.

επαγγελματικές ταυτότητες, οι οποίες θα 
πρέπει να εντείνουν την κινητικότητα των 
επαγγελματιών, διατίθενται για όσα 
επαγγέλματα καλύπτονται από 
εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται από 
την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 58.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
προσδιορίζουν επίσης 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 υπό εξέταση
επαγγέλματος. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 58.

Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει 
προαιρετική ευρωπαϊκή επαγγελματική 
ταυτότητα μέσω εκτελεστικής πράξης, 
υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν 
ισχυρές ενδείξεις επαρκούς 
κινητικότητας ή δυνατότητες επαρκούς 
κινητικότητας στο υπό εξέταση 
επάγγελμα, έχει προηγηθεί σχετικό 
αίτημα από τους ενδιαφερόμενους φορείς 
και τον αντίστοιχο επαγγελματικό κλάδο 
ή εφόσον το επάγγελμα είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένο σε επαρκή αριθμό κρατών 
μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να χρησιμοποιείται εφόσον διαπιστώνεται ότι η εκτελεστική 
πράξη αφορά «προγράμματα με ουσιαστικές επιπτώσεις» δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 2 
ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι η ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα πρέπει να εντείνει την κινητικότητα των επαγγελματιών, να είναι 
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προαιρετική και να θεσπίζεται μόνον εφόσον υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι δύναται να είναι 
επωφελής για την κινητικότητα ενός επαγγέλματος.

Τροπολογία 232
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Εφόσον οι αντιπροσωπευτικές 
επαγγελματικές οργανώσεις σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το ήμισυ των κρατών 
μελών επιθυμούν τη θέσπιση 
επαγγελματικής ταυτότητας για το 
εκάστοτε επάγγελμά τους, 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 εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2.

Or. de

Τροπολογία 233
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 στ – 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. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει 
ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα
μέσω εκτελεστικής πράξης σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται
στο άρθρο Χ, με την προϋπόθεση ότι το 
υπό εξέταση επάγγελμα είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένο στην πλειονότητα των 
κρατών μελών, διαπιστώνεται υψηλός 
βαθμός δυνητικής κινητικότητας, καθώς 
και δυναμικό περαιτέρω οικονομικής 
ανάπτυξης και απασχόλησης στην 
εσωτερική αγορά το οποίο, όμως, δεν έχει 
εξαντληθεί ακόμα από τους 
επαγγελματίες.

Or. en

Τροπολογία 234
Anna Hedh

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές 
πράξεις που προσδιορίζουν τις ευρωπαϊκές 
επαγγελματικές ταυτότητες για τα
αυτομάτως αναγνωριζόμενα
επαγγέλματα, κατόπιν αιτήματος των 
επαγγελματιών, 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 
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που προβλέπεται στο άρθρο 58. σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 58.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Τα πλεονεκτήματα μιας επαγγελματικής ταυτότητας για τα αυτομάτως αναγνωριζόμενα 
επαγγέλματα είναι προφανή, δεν ισχύει όμως το ίδιο για την επαγγελματική ταυτότητα για τα 
επαγγέλματα που αναγνωρίζονται δυνάμει του γενικού συστήματος.  Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος 
να χρειαστεί να δημιουργηθούν νέα διοικητικά συστήματα, καθώς και να οδηγήσει εμμέσως η 
ταυτότητα σε νομοθετική κατοχύρωση των επαγγελμάτων που σήμερα δεν είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένα.

Τροπολογία 235
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Η Επιτροπή θεσπίζει, κατόπιν 
διαβούλευσης με τους επαγγελματικούς 
και τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 57γ (νέο) και 58α 
(νέο), και λαμβάνοντας υπόψη τις 
προτάσεις τους, 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 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 58.

Or. en
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Τροπολογία 236
Constance Le Grip

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές 
πράξεις που προσδιορίζουν τις ευρωπαϊκές 
επαγγελματικές ταυτότητες, οι οποίες 
πρόκειται να εκδοθούν 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. Επιπλέον 
της διαδικασίας που προβλέπεται στο 
άρθρο 58, η Επιτροπή προβαίνει σε 
κατάλληλη διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη πριν από την έκδοση 
σχετικής εκτελεστικής πράξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη θέσπιση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας για συγκεκριμένο επάγγελμα δεν πρέπει να 
συμμετέχουν μόνο οι αρμόδιες αρχές μέσω της διαδικασίας που καθορίζεται στο άρθρο 58, 
αλλά πρέπει να συμμετέχουν διπλά και αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές οργανώσεις. Οι εν 
λόγω διαμεσολαβητές γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες τους και μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην προώθηση της χρήσης της ταυτότητας μεταξύ των επαγγελματιών.

Τροπολογία 237
Robert Rochefort
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 α – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Κατόπιν αιτήματος των 
αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών 
οργανώσεων που επιθυμούν να θεσπίσουν 
μια ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 
για το επάγγελμά τους, 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 διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 58 παράγραφος 3.

Or. fr

Τροπολογία 238
Συλβάνα Ράπτη, Κωνσταντίνος Πουπάκης

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές 
πράξεις που προσδιορίζουν τις ευρωπαϊκές 
επαγγελματικές ταυτότητες για 
συγκεκριμένα επαγγέλματα, τη μορφή της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, 
τις μεταφράσεις που είναι αναγκαίες για 
την υποστήριξη μιας αίτησης έκδοσης 

6. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές 
πράξεις που προσδιορίζουν τις ευρωπαϊκές 
επαγγελματικές ταυτότητες κυρίως για
επαγγέλματα που εμπίπτουν στη 
διαδικασία αυτόματης αναγνώρισης, 
εφόσον αυτά τη ζητήσουν, τη μορφή της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, 
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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.

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.

Or. el

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του προαιρετικού χαρακτήρα της καθιέρωσης της επαγγελματικής ταυτότητας.

Τροπολογία 239
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές 
πράξεις που προσδιορίζουν τις ευρωπαϊκές 
επαγγελματικές ταυτότητες για 
συγκεκριμένα επαγγέλματα, τη μορφή της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, 
τις μεταφράσεις που είναι αναγκαίες για 
την υποστήριξη μιας αίτησης έκδοσης 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
και τα στοιχεία για την αξιολόγηση των 
αιτήσεων, λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαιτεροτήτων του κάθε επαγγέλματος. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 58. Η 
διαδικασία αυτή πρέπει να διασφαλίζει 
προπαντός ότι η ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα θα 
επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στη 
διευκόλυνση και την αύξηση της 
κινητικότητας των επαγγελματιών, 
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ανεξαρτήτως εάν ασκούν νομοθετικά 
κατοχυρωμένο ή όχι επάγγελμα, και 
πρέπει να αποφεύγει ειδικότερα τη 
δημιουργία τυχόν πρόσθετων 
κανονιστικών και διοικητικών φραγμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα πρέπει να χρησιμοποιείται αυστηρά ως εργαλείο 
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σε άλλα κράτη μέλη και όχι ως μέσο ρύθμισης του 
τρόπου αναγνώρισης ενός επαγγέλματος ούτε ως μέσο επιβολής πρόσθετων απαιτήσεων εκ 
μέρους ενός κράτους μέλους στο οποίο το επάγγελμα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο.

Τροπολογία 240
Emma McClarkin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υπολογισμός και η διανομή των τελών πρέπει να αποτελεί αντικείμενο απόφασης που 
λαμβάνεται σε εθνικό επίπεδο με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς.
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Τροπολογία 241
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 242
Sirpa Pietikäinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 
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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.

υποβολή αίτησης για ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα.

Or. en

Τροπολογία 243
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τυχόν τέλη που ενδέχεται να βαρύνουν 
τους αιτούντες για διοικητικές 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. Ανατίθεται 
στην Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με 
το ένα ή περισσότερα σχετικά φόρουμ 
των ενδιαφερόμενων φορέων δυνάμει του 
άρθρου 57γ (νέο), η αρμοδιότητα έκδοσης 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, στις οποίες 
θα ενσωματώνονται οι προτάσεις των εν 
λόγω φόρουμ, σύμφωνα με το άρθρο 58α 
σχετικά με τη θέσπιση των κριτηρίων 
υπολογισμού και διανομής των τελών.

Or. en

Τροπολογία 244
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 α – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fi

Τροπολογία 245
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 α – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Τα άρθρα 4α έως 4ε δεν 
εφαρμόζονται για επαγγελματικές ομάδες 
που ήδη πριν την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας είχαν θεσπίσει τη δική 
τους επαγγελματική ταυτότητα για τους 
επαγγελματίες του κλάδου τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το δικηγορικό σώμα διαθέτει ήδη ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα η οποία αφορά τη 
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διασυνοριακή εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών δυνάμει του συστήματος που προβλέπεται 
από τις οδηγίες 77/249 και 98/05. Εν προκειμένω δεν απαιτούνται συμπληρωματικές ή 
αποκλίνουσες διατάξεις μέσω της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 246
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 α – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναγνώριση προσόντων μέσω μιας 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
αποτελεί μια διαδικαστική εναλλακτική 
λύση σε σχέση με την αναγνώριση 
επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με 
τις διαδικασίες που προβλέπονται στους 
Τίτλους ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας.

Η αναγνώριση προσόντων μέσω μιας 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
μπορεί να αποτελεί μια διαδικαστική 
εναλλακτική λύση σε σχέση με την 
αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στους Τίτλους ΙΙ και ΙΙΙ της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 247
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 α – παράγραφος 9 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο τρία έτη από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή πρέπει να προβεί σε 
αξιολόγηση, συνοδευόμενη κατά 
περίπτωση από τροποποιητικές 
προτάσεις, της επιτυχούς έκβασης της 
επαγγελματικής ταυτότητας ως μέσου 
κινητικότητας.
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Or. en

Τροπολογία 248
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 β – 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 στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του 
γραπτώς ή σε ηλεκτρονική μορφή, μεταξύ 
άλλων και μέσω ενός διαδικτυακού 
εργαλείου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση για λόγους ασφαλείας.

Τροπολογία 249
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 β – 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 στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του 
εγγράφως ή ηλεκτρονικά σύμφωνα με το 
άρθρο 57.
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Or. de

Τροπολογία 250
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 β – 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 στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του 
γραπτώς, αλλά και μέσω μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε 
οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική μορφή, 
μεταξύ άλλων και μέσω ενός διαδικτυακού 
εργαλείου.

Or. en

Τροπολογία 251
Heide Rühle

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

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 να του γίνει διαβίβαση 
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σχετικά με τον προσδιορισμό των 
λεπτομερειών των εν λόγω εγγράφων.

των πρωτοτύπων εγγράφων.

Or. de

Τροπολογία 252
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 β – 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. Ανατίθεται στην Επιτροπή, 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
επαγγελματικούς φορείς, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 58α (νέο), και 
λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις τους, 
η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
58α σχετικά με τον προσδιορισμό των 
λεπτομερειών των εν λόγω εγγράφων.

Or. en

Τροπολογία 253
Pablo Arias Echeverría

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κέντρα υποστήριξης μπορούν να 
εξυπηρετούν, εάν το κρίνουν σκόπιμο τα 
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κράτη μέλη, τις αρμόδιες αρχές στην 
επεξεργασία των εγγράφων που 
απαιτούνται για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων.

Or. es


