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Τροπολογία 254
Bernadette Vergnaud

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής επιβεβαιώνει τη λήψη της 
αίτησης και ενημερώνει τον αιτούντα 
σχετικά με ενδεχόμενη παράλειψη 
αποστολής κάποιου εγγράφου χωρίς 
καθυστέρηση μετά από την υποβολή της 
αίτησης. Δημιουργεί ένα αρχείο της 
αίτησης, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα 
δικαιολογητικά έγγραφα στο σύστημα 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς 
(ΙΜΙ) που θεσπίστηκε σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου(*). Σε περίπτωση 
επακόλουθων αιτήσεων από τον ίδιο 
αιτούντα, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής ή υποδοχής δεν 
δύνανται να ζητήσουν την εκ νέου 
υποβολή των εγγράφων που υπάρχουν ήδη 
στο αρχείο ΙΜΙ και είναι ακόμα έγκυρα.

3. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής επιβεβαιώνει τη λήψη της 
αίτησης και ενημερώνει τον αιτούντα 
σχετικά με ενδεχόμενη παράλειψη 
αποστολής κάποιου εγγράφου εντός τριών 
εργάσιμων ημερών μετά από την υποβολή 
της αίτησης. Δημιουργεί ένα αρχείο της 
αίτησης, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα 
πιστοποιημένα έγκυρα δικαιολογητικά 
έγγραφα στο σύστημα πληροφόρησης της 
εσωτερικής αγοράς (ΙΜΙ) που θεσπίστηκε 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου(*). Σε περίπτωση 
επακόλουθων αιτήσεων από τον ίδιο 
αιτούντα, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής ή υποδοχής δεν 
δύνανται να ζητήσουν την εκ νέου 
υποβολή των εγγράφων που υπάρχουν ήδη 
στο αρχείο ΙΜΙ και είναι ακόμα έγκυρα.

Or. fr

Τροπολογία 255
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 3. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
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καταγωγής επιβεβαιώνει τη λήψη της 
αίτησης και ενημερώνει τον αιτούντα 
σχετικά με ενδεχόμενη παράλειψη 
αποστολής κάποιου εγγράφου χωρίς 
καθυστέρηση μετά από την υποβολή της 
αίτησης. Δημιουργεί ένα αρχείο της 
αίτησης, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα 
δικαιολογητικά έγγραφα στο σύστημα 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς 
(ΙΜΙ) που θεσπίστηκε σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου(*). Σε περίπτωση 
επακόλουθων αιτήσεων από τον ίδιο 
αιτούντα, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής ή υποδοχής δεν 
δύνανται να ζητήσουν την εκ νέου 
υποβολή των εγγράφων που υπάρχουν ήδη 
στο αρχείο ΙΜΙ και είναι ακόμα έγκυρα.

καταγωγής επιβεβαιώνει τη λήψη της 
αίτησης και ενημερώνει τον αιτούντα 
σχετικά με ενδεχόμενη παράλειψη 
αποστολής κάποιου εγγράφου χωρίς 
καθυστέρηση μετά από την υποβολή της 
αίτησης, το οποίο πρέπει να υποβληθεί 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 
διεκπεραιώνοντας όλες τις αναγκαίες 
διατυπώσεις. Δημιουργεί ένα αρχείο της 
αίτησης, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα 
δικαιολογητικά έγγραφα στο σύστημα 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς 
(ΙΜΙ) που θεσπίστηκε σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*). Σε 
περίπτωση επακόλουθων αιτήσεων από 
τον ίδιο αιτούντα, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής ή υποδοχής 
δεν δύνανται να ζητήσουν την εκ νέου 
υποβολή των εγγράφων που υπάρχουν ήδη 
στο αρχείο ΙΜΙ και είναι ακόμα έγκυρα.

Or. it

Τροπολογία 256
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4β και 4γ, η 
ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 
ισχύει για όσο διάστημα ο κάτοχός της 
διατηρεί το δικαίωμα άσκησης του 
επαγγέλματός του στο κράτος μέλος 
καταγωγής βάσει των εγγράφων και των 
πληροφοριών που περιέχονται στο αρχείο 
ΙΜΙ. Η ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα 
θα πρέπει να ανανεώνεται τακτικά ή 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κράτους 
μέλους υποδοχής που αφορούν το εν λόγω 
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επάγγελμα.

Or. en

Τροπολογία 257
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Τυχόν πολλαπλή πρόσβαση θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα με την προστασία των 
δεδομένων.

Τροπολογία 258
Emilie Turunen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 β – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
εκτελεστικές πράξεις, κατόπιν 
διαβούλευσης με επαγγελματικούς φορείς 
και ενδιαφερόμενους, όπως ορίζεται στα 
άρθρα 57 παράγραφος γ (νέα) και 58 
παράγραφος α (νέα) και λαμβάνοντας 
υπόψη τις προτάσεις τους, που 
διευκρινίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές, 
τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας, της 
εμπιστευτικότητας και της ακρίβειας των 
πληροφοριών που περιέχονται στην 
ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα και 
στο αρχείο ΙΜΙ, τις προϋποθέσεις και τις 
διαδικασίες για τη διάθεση μιας 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
στον κάτοχό της, συμπεριλαμβανομένης 
και της δυνατότητας μεταφόρτωσής της ή 
ενημέρωσης του αρχείου. Οι εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 58.

Or. en

Τροπολογία 259
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προσωρινή κινητικότητα
Κατόπιν διαβούλευσης με τους 
ενδιαφερόμενους, όπως προβλέπεται στο 
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άρθρο 58γ (νέο), ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έγκρισης, μέσω 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, καταλόγου 
επαγγελμάτων για τα οποία 
πραγματοποιούνται τακτικές 
μετακινήσεις σε άλλα κράτη μέλη και 
παρέχονται υπηρεσίες για σύντομα 
χρονικά διαστήματα. Για τα επαγγέλματα 
που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον 
κατάλογο θα απαιτείται επ’ αόριστον η 
ανανέωση της επαγγελματικής 
ταυτότητας σε ετήσια βάση.

Or. en

Τροπολογία 260
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
COM(2011)833
Άρθρο 4 γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα για 
προσωρινή παροχή υπηρεσιών πλην των 
καλυπτόμενων από το άρθρο 7 
παράγραφος 4 και επαγγελματίες του 
κλάδου της υγείας που τυγχάνουν 
αυτόματης αναγνώρισης βάσει της 
οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για κλαδικά επαγγέλματα στον τομέα της υγείας, οι αρμόδιες αρχές υποδοχής θα πρέπει να 
εξακολουθούν να φέρουν την ευθύνη επικύρωσης της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας.

Τροπολογία 261
Emma McClarkin
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
COM(2011)833
Άρθρο 4 γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής ελέγχει την αίτηση και τα 
συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης και 
εκδίδει την ευρωπαϊκή επαγγελματική 
ταυτότητα εντός ενός μηνός από την 
ημερομηνία λήψης της ολοκληρωμένης 
αίτησης. Διαβιβάζει άμεσα την 
ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 
στην αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου 
του κράτους μέλους υποδοχής και 
ενημερώνει αντίστοιχα τον αιτούντα. Το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποδοχής 
συντάσσει τη δήλωση που προβλέπεται 
στο άρθρο 7. Το κράτος μέλος υποδοχής 
απαγορεύεται να ζητήσει περαιτέρω 
δήλωση δυνάμει του άρθρου 7 για τα 
επόμενα έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δοθεί στις αρμόδιες αρχές ένα ρεαλιστικότερο χρονικό πλαίσιο για την εξέταση 
των αιτήσεων. Η περίοδος εγκυρότητας της δήλωσης θα πρέπει να είναι μικρότερη από δύο έτη 
προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία του καταναλωτή.

Τροπολογία 262
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

καταγωγής ελέγχει την αίτηση και
δημιουργεί εντός τεσσάρων εβδομάδων 
από την ημερομηνία λήψης της 
ολοκληρωμένης αίτησης ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα. Ενημερώνει 
τον αιτούντα και το κράτος μέλος στο 
οποίο σκοπεύει ο αιτών να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του σχετικά με τη δημιουργία
της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας. Η διαβίβαση των 
πληροφοριών δημιουργίας της 
ταυτότητας στο ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος υποδοχής συνιστά τη δήλωση που 
προβλέπεται στο άρθρο 7. Το κράτος 
μέλος υποδοχής απαγορεύεται να ζητήσει 
περαιτέρω δήλωση δυνάμει του άρθρου 7 
για το επόμενο έτος.

Or. de

Τροπολογία 263
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
2011/0435(COD)
Άρθρο 4 γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

δήλωση δυνάμει του άρθρου 7 για τα 
επόμενα δύο έτη.

Or. en

Τροπολογία 264
Frank Engel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 265
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

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

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής ελέγχει την αίτηση, δημιουργεί 
και επικυρώνει μια ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα εντός μηνός από 
την ημερομηνία λήψης της 
ολοκληρωμένης αίτησης. Διαβιβάζει την 
ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα στο 
κράτος μέλος υποδοχής και ενημερώνει
τον αιτούντα. Η διαβίβαση της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας
στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποδοχής 
συνιστά τη δήλωση που προβλέπεται στο 
άρθρο 7. Το κράτος μέλος υποδοχής 
απαγορεύεται να ζητήσει περαιτέρω 
δήλωση δυνάμει του άρθρου 7 για τα 
επόμενα δύο έτη.

Or. en

Τροπολογία 266
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής ελέγχει την αίτηση, δημιουργεί 
και επικυρώνει μια ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα εντός δύο 
εβδομάδων από την ημερομηνία λήψης 
της ολοκληρωμένης αίτησης. Ενημερώνει 
τον αιτούντα και το κράτος μέλος στο 
οποίο σκοπεύει ο αιτών να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του σχετικά με την επικύρωση 
της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας. Η διαβίβαση των 
πληροφοριών επικύρωσης στο 

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής ελέγχει την αίτηση, δημιουργεί 
και επικυρώνει μια ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα εντός των 
προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 4δ 
παράγραφος 5 (νέα). Ενημερώνει τον 
αιτούντα και το κράτος μέλος στο οποίο 
σκοπεύει ο αιτών να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του σχετικά με την επικύρωση 
της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας. Η διαβίβαση των 
πληροφοριών επικύρωσης στο 
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ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποδοχής 
συνιστά τη δήλωση που προβλέπεται στο 
άρθρο 7. Το κράτος μέλος υποδοχής 
απαγορεύεται να ζητήσει περαιτέρω 
δήλωση δυνάμει του άρθρου 7 για τα 
επόμενα δύο έτη.

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποδοχής 
συνιστά τη δήλωση που προβλέπεται στο 
άρθρο 7. Η εν λόγω επαγγελματική 
ταυτότητα θα πρέπει να ανανεώνεται 
ετησίως.

Or. en

Τροπολογία 267
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fi

Τροπολογία 268
Mikael Gustafsson
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 269
Phil Prendergast

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 270
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 (νέο)
COM(2011)833
Άρθρο 4 γ – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σε περίπτωση που ούτε το επάγγελμα 
ούτε η εκπαίδευση και κατάρτιση για το 
εν λόγω επάγγελμα είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένη στο κράτος μέλος 
καταγωγής, η αρμόδια αρχή του εν λόγω 
κράτους μέλους επικυρώνει τουλάχιστον 
το νομικό καθεστώς του αιτούντα, τη 
γνησιότητα και την πληρότητα των 
υποβληθέντων εγγράφων.

Or. en

Τροπολογία 271
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 (νέο)



AM\916300EL.doc 15/96 PE489.001v01-00

EL

COM(2011)833
Άρθρο 4 γ – παράγραφος 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Μετά την ολοκλήρωση πιλοτικού 
προγράμματος για συγκεκριμένο 
επάγγελμα με τη συμμετοχή των σχετικών 
αρμόδιων αρχών, ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα 
με το άρθρο 58, σχετικά με τον 
καθορισμό των χρονοδιαγραμμάτων για 
τη διαδικασία που περιγράφεται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 272
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
COM(2011)833
Άρθρο 4 γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η απόφαση της αρμόδιας αρχής του 
κράτους μέλους καταγωγής ή η μη έκδοση 
απόφασης εντός της περιόδου ενός μηνός
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί 
να εφεσιβληθεί δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία για την επεξεργασία αίτησης προσωρινής κινητικότητας θα πρέπει να είναι 
ρεαλιστικότερη.

Τροπολογία 273
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 274
Frank Engel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

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

2. Η απόφαση της αρμόδιας αρχής του 
κράτους μέλους καταγωγής ή η μη έκδοση 
απόφασης εντός της περιόδου ενός μηνός
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί 
να εφεσιβληθεί δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 276
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η απόφαση του κράτους μέλους 
καταγωγής ή η μη έκδοση απόφασης εντός 
της περιόδου που ορίζεται στην 
παράγραφο 5 (νέα) μπορεί να εφεσιβληθεί 
δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 277
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ένας κάτοχος ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας επιθυμεί να 

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

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

Or. en

Τροπολογία 278
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
COM(2011)833
Άρθρο 4 γ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 
ισχύει για όσο διάστημα ο κάτοχός της 
διατηρεί το δικαίωμα άσκησης του 
επαγγέλματός του στο κράτος μέλος 
καταγωγής βάσει των εγγράφων και των 
πληροφοριών που περιέχονται στο αρχείο 
ΙΜΙ ή εκτός εάν έχει απαγορευτεί στον 
κάτοχό της η άσκηση του επαγγέλματος 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 279
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με επαγγελματικούς φορείς 
και ενδιαφερόμενους, όπως ορίζεται στα 
άρθρα 57 παράγραφος γ (νέα) και 58 
παράγραφος α (νέα) και λαμβάνοντας 
υπόψη τις προτάσεις τους και πιλοτικά 
προγράμματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση για την ενσωμάτωση των 
προτάσεων αυτού/αυτών του/των φόρουμ 
και των επαγγελματικών φορέων σχετικά 
με το κατάλληλο χρονικό διάστημα που 
απαιτείται για την έγκριση και επικύρωση 
της επαγγελματικής ταυτότητας για το εν 
λόγω επάγγελμα. Η Επιτροπή δημοσιεύει 
αυτές τις προθεσμίες.

Or. en

Τροπολογία 280
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
COM(2011)833
Άρθρο 4 δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα για 
εγκατάσταση και για προσωρινή παροχή 
υπηρεσιών δυνάμει του άρθρου 7 
παράγραφος 4 και για προσωρινή παροχή 
υπηρεσιών από επαγγελματίες του κλάδου 
της υγείας που τυγχάνουν αυτόματης 
αναγνώρισης δυνάμει του Τίτλου III 
κεφάλαιο III.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη υποδοχής πρέπει να αποφασίζουν για την έκδοση της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας για εγκατάσταση, για προσωρινή και περιστασιακή παροχή 
υπηρεσιών βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 4 (επαγγέλματα που υπόκεινται σε ρυθμιστικό 
πλαίσιο και έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και ασφάλεια), και την προσωρινή και 
περιστασιακή παροχή υπηρεσιών από επαγγελματίες του χώρου της υγείας που απολαμβάνουν 
αυτόματης αναγνώρισης βάσει του τίτλου III κεφάλαιο III της οδηγίας 2005/36/EΚ. Τα κλαδικά 
επαγγέλματα του χώρου της υγείας αποτελούν τους βασικούς πάροχους υγειονομικής 
περίθαλψης και ενέχουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Τα λάθη στην περίθαλψη δεν έχουν 
επιπτώσεις μόνο για τον μετανάστη ασθενή αλλά και για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης 
υποδοχής.

Τροπολογία 281
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 282
Frank Engel



AM\916300EL.doc 21/96 PE489.001v01-00

EL

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά τη λήψη μιας ολοκληρωμένης 
αίτησης για ευρωπαϊκή επαγγελματική 
ταυτότητα, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής ελέγχει και 
επιβεβαιώνει εντός δύο εβδομάδων την 
αυθεντικότητα και την εγκυρότητα των 
υποβεβληθέντων δικαιολογητικών 
εγγράφων, δημιουργεί την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα, την μεταβιβάζει 
για επικύρωση στην αρμόδια αρχή του 

1. Μετά τη λήψη μιας ολοκληρωμένης 
αίτησης για ευρωπαϊκή επαγγελματική 
ταυτότητα, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής ελέγχει και 
επιβεβαιώνει εντός μηνός από τη λήψη 
της πλήρους αίτησης την αυθεντικότητα 
και την εγκυρότητα των υποβληθέντων
δικαιολογητικών εγγράφων, δημιουργεί 
την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα, 
την μεταβιβάζει για επικύρωση στην 
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κράτους μέλους υποδοχής και ενημερώνει 
την εν λόγω αρχή σχετικά με το 
αντίστοιχο αρχείο ΙΜΙ. Ο αιτούν 
ενημερώνεται από το κράτος μέλος 
καταγωγής σχετικά με την πορεία της 
διαδικασίας.

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής και ενημερώνει σχετικά τον 
αιτούντα.

Or. en

Τροπολογία 284
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Μετά τη λήψη μιας ολοκληρωμένης 
αίτησης για ευρωπαϊκή επαγγελματική 
ταυτότητα, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής ελέγχει και 
επιβεβαιώνει εντός του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο 4δ 
παράγραφος 5 (νέα) την αυθεντικότητα 
και την εγκυρότητα των υποβληθέντων
δικαιολογητικών εγγράφων, δημιουργεί 
την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα, 
την μεταβιβάζει για επικύρωση στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής και ενημερώνει την εν λόγω 
αρχή σχετικά με το αντίστοιχο αρχείο ΙΜΙ. 
Ο αιτών ενημερώνεται από το κράτος 
μέλος καταγωγής σχετικά με την πορεία 
της διαδικασίας.

Or. en

Τροπολογία 285
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 (νέο)
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2011/0435(COD)
Άρθρο 4 δ – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σε περίπτωση που ούτε το επάγγελμα 
ούτε η εκπαίδευση και κατάρτιση για το 
εν λόγω επάγγελμα είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένη στο κράτος μέλος 
καταγωγής, η αρμόδια αρχή του εν λόγω 
κράτους μέλους επικυρώνει τουλάχιστον 
τη νόμιμη εγκατάσταση του αιτούντα, 
καθώς και τη γνησιότητα και την 
πληρότητα των υποβληθέντων εγγράφων, 
στο μέτρο του δυνατού. 

Or. en

Τροπολογία 286
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Τροπολογία 287
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 288
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 16, 21 και 49α, το κράτος μέλος 
υποδοχής αποφασίζει εάν θα επικυρώσει 
μια ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 

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

σύμφωνα με την παράγραφο 1, εντός των 
προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 4δ 
παράγραφος 5 (νέα) από την ημερομηνία 
παραλαβής της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας από το κράτος 
μέλος καταγωγής. Σε περίπτωση 
δικαιολογημένων αμφιβολιών, το κράτος 
μέλος υποδοχής μπορεί να ζητήσει 
πρόσθετες πληροφορίες από το κράτος 
μέλος καταγωγής. Το εν λόγω αίτημα για 
πληροφορίες δεν παρατείνει την προθεσμία 
που ορίζεται στο άρθρο 4δ παράγραφος 5 
(νέα).

Or. en

Τροπολογία 289
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το κράτος μέλος υποδοχής ενημερώνει 
τον αιτούντα εντός πέντε ημερών σχετικά 
με την παραλαβή της αίτησης 
επικύρωσης της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας. Στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 
16, 21 και 49α, το κράτος μέλος υποδοχής 
αποφασίζει εάν θα επικυρώσει μια 
ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, εντός πέντε 
εβδομάδων από την ημερομηνία 
παραλαβής της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας από το κράτος 
μέλος καταγωγής. Σε περίπτωση 
δικαιολογημένων αμφιβολιών, το κράτος 
μέλος υποδοχής μπορεί να ζητήσει 
πρόσθετες πληροφορίες από το κράτος 
μέλος καταγωγής.
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Or. de

Τροπολογία 290
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
COM(2011)833
Άρθρο 4 δ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 4 και στο άρθρο 14, 
ένα κράτος μέλος υποδοχής αποφασίζει 
εάν θα αναγνωρίσει τα προσόντα του 
κατόχου ή εάν θα του επιβάλει 
αντισταθμιστικά μέτρα εντός δύο μηνών 
από την ημερομηνία παραλαβής της
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
από το κράτος μέλος καταγωγής προς 
επικύρωση. Σε περίπτωση 
δικαιολογημένων αμφιβολιών, το κράτος 
μέλος υποδοχής μπορεί να ζητήσει 
πρόσθετες πληροφορίες από το κράτος 
μέλος καταγωγής. Το εν λόγω αίτημα για 
πληροφορίες δεν παρατείνει την προθεσμία 
των δύο μηνών.

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 4 και στο άρθρο 14, 
ένα κράτος μέλος υποδοχής αποφασίζει 
εάν θα εκδώσει ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα ή εάν θα 
επιβάλει στον εν λόγω επαγγελματία
αντισταθμιστικά μέτρα εντός δύο μηνών 
από την ημερομηνία παραλαβής του 
σχεδίου ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας από το κράτος μέλος 
καταγωγής προς επικύρωση. Σε περίπτωση 
δικαιολογημένων αμφιβολιών, το κράτος 
μέλος υποδοχής μπορεί να ζητήσει 
πρόσθετες πληροφορίες από το κράτος 
μέλος καταγωγής. Το εν λόγω αίτημα για 
πληροφορίες δεν παρατείνει την προθεσμία 
των δύο μηνών.

Or. en

Τροπολογία 291
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 4 και στο άρθρο 14, 

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 4 και στο άρθρο 14, 
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ένα κράτος μέλος υποδοχής αποφασίζει 
εάν θα αναγνωρίσει τα προσόντα του 
κατόχου ή εάν θα του επιβάλει 
αντισταθμιστικά μέτρα εντός δύο μηνών
από την ημερομηνία παραλαβής της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
από το κράτος μέλος καταγωγής προς 
επικύρωση. Σε περίπτωση 
δικαιολογημένων αμφιβολιών, το κράτος 
μέλος υποδοχής μπορεί να ζητήσει 
πρόσθετες πληροφορίες από το κράτος 
μέλος καταγωγής. Το εν λόγω αίτημα για 
πληροφορίες δεν παρατείνει την προθεσμία 
των δύο μηνών.

ένα κράτος μέλος υποδοχής αποφασίζει 
εάν θα αναγνωρίσει τα προσόντα του 
κατόχου ή εάν θα του επιβάλει 
αντισταθμιστικά μέτρα εντός δώδεκα 
εβδομάδων από την ημερομηνία 
παραλαβής της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας από το κράτος 
μέλος καταγωγής. Σε περίπτωση 
δικαιολογημένων αμφιβολιών, το κράτος 
μέλος υποδοχής μπορεί να ζητήσει 
πρόσθετες πληροφορίες από το κράτος 
μέλος καταγωγής. Το εν λόγω αίτημα για 
πληροφορίες δεν παρατείνει την προθεσμία 
των δώδεκα εβδομάδων.

Or. de

Τροπολογία 292
Bernadette Vergnaud

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 4 και στο άρθρο 14, 
ένα κράτος μέλος υποδοχής αποφασίζει 
εάν θα αναγνωρίσει τα προσόντα του 
κατόχου ή εάν θα του επιβάλει 
αντισταθμιστικά μέτρα εντός δύο μηνών
από την ημερομηνία παραλαβής της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
από το κράτος μέλος καταγωγής προς 
επικύρωση. Σε περίπτωση 
δικαιολογημένων αμφιβολιών, το κράτος 
μέλος υποδοχής μπορεί να ζητήσει 
πρόσθετες πληροφορίες από το κράτος 
μέλος καταγωγής. Το εν λόγω αίτημα για 
πληροφορίες δεν παρατείνει την 
προθεσμία των δύο μηνών.

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 4 και στο άρθρο 14, 
ένα κράτος μέλος υποδοχής αποφασίζει 
εάν θα αναγνωρίσει τα προσόντα του 
κατόχου ή εάν θα του επιβάλει 
αντισταθμιστικά μέτρα εντός οκτώ 
εβδομάδων από την ημερομηνία 
παραλαβής της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας από το κράτος 
μέλος καταγωγής προς επικύρωση. Σε 
περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών, 
το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να 
ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από το 
κράτος μέλος καταγωγής. Εάν αυτό 
δικαιολογείται για πρακτικούς, τεχνικούς 
ή οργανωτικούς λόγους, το εν λόγω 
αίτημα μπορεί να παρατείνει την 
προθεσμία των δύο εβδομάδων, υπό την 
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προϋπόθεση ότι ο επαγγελματίας έχει 
δεόντως ενημερωθεί επ’ αυτού.

Or. fr

Τροπολογία 293
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 4 και στο άρθρο 14, 
ένα κράτος μέλος υποδοχής αποφασίζει 
εάν θα αναγνωρίσει τα προσόντα του 
κατόχου ή εάν θα του επιβάλει 
αντισταθμιστικά μέτρα εντός δύο μηνών
από την ημερομηνία παραλαβής της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
από το κράτος μέλος καταγωγής προς 
επικύρωση. Σε περίπτωση 
δικαιολογημένων αμφιβολιών, το κράτος 
μέλος υποδοχής μπορεί να ζητήσει 
πρόσθετες πληροφορίες από το κράτος 
μέλος καταγωγής. Το εν λόγω αίτημα για 
πληροφορίες δεν παρατείνει την προθεσμία 
των δύο μηνών.

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 4 και στο άρθρο 14, 
ένα κράτος μέλος υποδοχής αποφασίζει 
εάν θα αναγνωρίσει τα προσόντα του 
κατόχου ή εάν θα του επιβάλει 
αντισταθμιστικά μέτρα εντός οκτώ 
εβδομάδων από την ημερομηνία 
παραλαβής της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας από το κράτος 
μέλος καταγωγής προς επικύρωση. Σε 
περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών, 
το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να 
ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από το 
κράτος μέλος καταγωγής. Το εν λόγω 
αίτημα για πληροφορίες παρατείνει την 
προθεσμία, για διάστημα ωστόσο που δεν 
υπερβαίνει τις τρεις εβδομάδες.

Or. de

Τροπολογία 294
Emilie Turunen

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

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 4 και στο άρθρο 14, 
ένα κράτος μέλος υποδοχής αποφασίζει 
εάν θα αναγνωρίσει τα προσόντα του 
κατόχου ή εάν θα του επιβάλει 
αντισταθμιστικά μέτρα εντός δύο μηνών
από την ημερομηνία παραλαβής της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
από το κράτος μέλος καταγωγής προς 
επικύρωση. Σε περίπτωση 
δικαιολογημένων αμφιβολιών, το κράτος 
μέλος υποδοχής μπορεί να ζητήσει 
πρόσθετες πληροφορίες από το κράτος 
μέλος καταγωγής. Το εν λόγω αίτημα για 
πληροφορίες δεν παρατείνει την προθεσμία 
των δύο μηνών.

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 4 και στο άρθρο 14, 
ένα κράτος μέλος υποδοχής αποφασίζει 
εάν θα αναγνωρίσει τα προσόντα του 
κατόχου ή εάν θα του επιβάλει 
αντισταθμιστικά μέτρα εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 4δ 
παράγραφος 5 (νέα) από την ημερομηνία 
παραλαβής της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας από το κράτος 
μέλος καταγωγής προς επικύρωση. Σε 
περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών, 
το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να 
ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από το 
κράτος μέλος καταγωγής. Το εν λόγω 
αίτημα για πληροφορίες δεν παρατείνει την 
προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 4δ 
παράγραφος 5 (νέα).

Or. en

Τροπολογία 295
Constance Le Grip

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 4 και στο άρθρο 14, 
ένα κράτος μέλος υποδοχής αποφασίζει 
εάν θα αναγνωρίσει τα προσόντα του 
κατόχου ή εάν θα του επιβάλει 
αντισταθμιστικά μέτρα εντός οκτώ 
εβδομάδων από την ημερομηνία 
παραλαβής της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας από το κράτος 
μέλος καταγωγής προς επικύρωση. Σε 
περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών, 
το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να 
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πρόσθετες πληροφορίες από το κράτος 
μέλος καταγωγής. Το εν λόγω αίτημα για 
πληροφορίες δεν παρατείνει την 
προθεσμία των δύο μηνών.

ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από το 
κράτος μέλος καταγωγής. Για τα 
επαγγέλματα του κλάδου της υγείας, το εν 
λόγω αίτημα δύναται να αναστείλει κατά 
δύο εβδομάδες την προθεσμία των οκτώ 
εβδομάδων. Το κράτος μέλος καταγωγής 
παρέχει απάντηση εντός εβδομάδας.
(στοιχείο δ))

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής του συστήματος, όσον αφορά τους επαγγελματίες του κλάδου της 
υγείας, οι προθεσμίες επεξεργασίας θα πρέπει να επεκταθούν ώστε να διασφαλιστεί η ορθή 
λειτουργία του συστήματος. Το κράτος μέλος καταγωγής θα πρέπει να υποχρεούται να απαντά 
σε ερώτημα του κράτους μέλους υποδοχής εντός σύντομου χρονικού διαστήματος και η 
προθεσμία των οκτώ εβδομάδων θα πρέπει να παρατείνεται κατά δύο εβδομάδες σε περίπτωση 
δικαιολογημένων αμφιβολιών.

Τροπολογία 296
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 4 και στο άρθρο 14, 
ένα κράτος μέλος υποδοχής αποφασίζει 
εάν θα αναγνωρίσει τα προσόντα του 
κατόχου ή εάν θα του επιβάλει 
αντισταθμιστικά μέτρα εντός δύο μηνών
από την ημερομηνία παραλαβής της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
από το κράτος μέλος καταγωγής προς 
επικύρωση. Σε περίπτωση 
δικαιολογημένων αμφιβολιών, το κράτος 
μέλος υποδοχής μπορεί να ζητήσει 
πρόσθετες πληροφορίες από το κράτος 
μέλος καταγωγής. Το εν λόγω αίτημα για 
πληροφορίες δεν παρατείνει την 

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 4 και στο άρθρο 14, 
ένα κράτος μέλος υποδοχής αποφασίζει 
εάν θα αναγνωρίσει τα προσόντα του 
κατόχου ή εάν θα του επιβάλει 
αντισταθμιστικά μέτρα εντός οκτώ 
εβδομάδων από την ημερομηνία 
παραλαβής της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας από το κράτος 
μέλος καταγωγής προς επικύρωση. Σε 
περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών, 
το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να 
ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από το 
κράτος μέλος καταγωγής.
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προθεσμία των δύο μηνών.

Or. de

Τροπολογία 297
Christel Schaldemose

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διάταξη θα έχει απρόβλεπτες και εκτεταμένες επιπτώσεις.

Τροπολογία 298
Heide Rühle

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

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Διαγραφή της σιωπηρής έγκρισης για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Τροπολογία 299
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
2011/0435(COD)
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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το σχετικό νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα στο κράτος μέλος υποδοχής.

Or. en

Τροπολογία 300
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 301
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fi

Αιτιολόγηση

Μια «καθυστερημένη» απόφαση αναγνώρισης ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή 
ή την υγεία των ατόμων στα οποία παρέχονται υπηρεσίες υγείας.

Τροπολογία 302
Mikael Gustafsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 4δ παράγραφος 7.

Τροπολογία 303
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
COM(2011)833
Άρθρο 4 δ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 304
Bernadette Vergnaud

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

επιβεβαιώσει στον αιτούντα εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών την παραλαβή της 
αίτησης επικύρωσης της επαγγελματικής 
ταυτότητας. Εάν το κράτος μέλος 
υποδοχής δεν λάβει απόφαση εντός των 
προθεσμιών που προβλέπονται στις 
παραγράφους 2 και 3 ή δεν ζητήσει 
πρόσθετες πληροφορίες εντός πέντε 
εβδομάδων από την ημερομηνία 
παραλαβής της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας από το κράτος 
μέλος καταγωγής, η ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα θα θεωρείται ότι 
επικυρώθηκε από το κράτος μέλος 
υποδοχής και ότι συνιστά αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων του για το 
σχετικό νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα στο κράτος μέλος υποδοχής, 
ενώ η εν λόγω σιωπηρή αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων δεν θα 
συνιστά αυτόματη αναγνώριση του 
δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος.

Or. fr

Τροπολογία 305
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Το κράτος μέλος υποδοχής 
επιβεβαιώνει εντός πέντε ημερών τη 
λήψη της αίτησης επικύρωσης της 
επαγγελματικής του ταυτότητας μέσω 
συστήματος ΙΜΙ. Εάν το κράτος μέλος 
υποδοχής δεν λάβει απόφαση εντός των 
προθεσμιών που προβλέπονται στις 
παραγράφους 2 και 3 ή δεν ζητήσει 
πρόσθετες πληροφορίες εντός μηνός από 
την ημερομηνία παραλαβής της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
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προσόντων του για το σχετικό νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα στο κράτος 
μέλος υποδοχής.

από το κράτος μέλος καταγωγής, η 
ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα θα 
θεωρείται ότι επικυρώθηκε από το κράτος 
μέλος υποδοχής και ότι συνιστά 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων του για το σχετικό νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα στο κράτος 
μέλος υποδοχής.

Or. en

Τροπολογία 306
Constance Le Grip

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 307
Olga Sehnalová
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 δ – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Το κράτος μέλος υποδοχής γνωστοποιεί 
στον αιτούντα εντός πέντε ημερών την 
παραλαβή της αίτησης επικύρωσης της 
επαγγελματικής του ταυτότητας.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Στη διάρκεια της διαδικασίας αναγνώρισης, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής 
υποχρεούται να επικοινωνεί με τον αιτούντα, είτε για να τον ενημερώσει σχετικά με την 
επίτευξη της αναγνώρισης είτε, κατά περίπτωση, για να προβεί στην ακύρωση της διαδικασίας 
και να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες.

Τροπολογία 308
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν το κράτος μέλος υποδοχής δεν 
λάβει απόφαση εντός των προθεσμιών που 
προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 ή 
δεν ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες εντός 
μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 

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

μέλος καταγωγής, η ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα θα θεωρείται ότι 
επικυρώθηκε από το κράτος μέλος 
υποδοχής και ότι συνιστά αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων του για το 
σχετικό νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα στο κράτος μέλος υποδοχής. 
Εάν το κράτος μέλος υποδοχής ζητήσει 
πρόσθετες πληροφορίες, θα υπάρξει 
παράταση της προθεσμίας, που ωστόσο 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τέσσερις 
εβδομάδες.

Or. de

Τροπολογία 309
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it
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Τροπολογία 310
Franz Obermayr

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Εάν το κράτος μέλος υποδοχής δεν 
λάβει απόφαση εντός των προθεσμιών ή 
δεν ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες εντός 
τριών μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας από το κράτος 
μέλος καταγωγής, η ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα θα θεωρείται ότι 
επικυρώθηκε από το κράτος μέλος 
υποδοχής και ότι συνιστά αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων του για το 
σχετικό νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα στο κράτος μέλος υποδοχής. 
Εντούτοις, η οδηγία 98/5/EΚ για τη 
διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του 
δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος 
μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο 
αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος και 
η οδηγία 77/249/EΟΚ περί διευκολύνσεως 
της πραγματικής ασκήσεως της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από 
δικηγόρους θα πρέπει να υπερισχύουν 
αυτής της διάταξης.

Or. en

Τροπολογία 311
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

5α. Οι διατάξεις του άρθρου 4δ 
παράγραφος 5 περίοδος 1 δεν 
εφαρμόζονται για επαγγέλματα που έχουν 
επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών.

Or. de

Τροπολογία 312
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 δ – παράγραφος 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Εάν ένα επάγγελμα ή ένα πρόγραμμα 
επαγγελματικής κατάρτισης δεν είναι 
νομοθετικά κατοχυρωμένα στο κράτος 
μέλος καταγωγής, η αρμόδια αρχή του εν 
λόγω κράτους μέλους ελέγχει, κατά το 
μέτρο του δυνατού, ότι ο αιτών δρα 
νομίμως και ότι τα έγγραφα που 
υποβάλλει είναι γνήσια και πλήρη.

Or. fi

Τροπολογία 313
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, για λόγους επιτακτικού 
δημόσιου συμφέροντος, μπορούν να 
εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος 



PE489.001v01-00 42/96 AM\916300EL.doc

EL

άρθρου στην προσωρινή παροχή 
υπηρεσιών για επαγγέλματα που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 7 παράγραφος 4. Το εν λόγω 
μέτρο θα πρέπει να είναι δικαιολογημένο, 
αναλογικό και να μην εισάγει διακρίσεις. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν 
οποιεσδήποτε αποφάσεις στην Επιτροπή, 
η οποία τις δημοσιεύει.

Or. en

Τροπολογία 314
Emma McClarkin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 315
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής και του κράτους μέλους 
υποδοχής ενημερώνουν εγκαίρως το 
αντίστοιχο αρχείο ΙΜΙ με πληροφορίες που 
αφορούν πειθαρχικές ποινές ή ποινικές 
καταδίκες ή οποιεσδήποτε άλλες ειδικές 
περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα 
με το άρθρο 56α, που ενδέχεται να έχουν 
συνέπειες στην άσκηση των 
δραστηριοτήτων του κατόχου της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω 
ενημερώσεις περιλαμβάνουν τη διαγραφή 
πληροφοριών που δεν είναι πλέον 
απαραίτητες. Ο κάτοχος της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας και οι 
αρμόδιες αρχές που αφορά το αντίστοιχο 
αρχείο ΙΜΙ ενημερώνονται σχετικά με 
τυχόν αλλαγές από τις ενδιαφερόμενες 
αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 316
Mikael Gustafsson

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

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

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής και του κράτους μέλους 
υποδοχής ενημερώνουν εγκαίρως το 
αντίστοιχο αρχείο ΙΜΙ με πληροφορίες οι 
οποίες βασίζονται σε προηγούμενη 
απόφαση δικαστηρίου ή σε απαγόρευση 
αρμόδιας αρχής προς επαγγελματία όσον 
αφορά την άσκηση της επαγγελματικής 
του/της δραστηριότητας και αφορούν 
πειθαρχικές ποινές ή ποινικές καταδίκες ή 
οποιεσδήποτε άλλες ειδικές περιστάσεις 
που ενδέχεται να έχουν συνέπειες στην 
άσκηση των δραστηριοτήτων του κατόχου 
της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας δυνάμει της παρούσας οδηγίας. 
Οι εν λόγω ενημερώσεις περιλαμβάνουν τη 
διαγραφή πληροφοριών μόνο εφόσον κάτι 
τέτοιο είναι αναγκαίο για την αρχή 
υποδοχής προκειμένου να αναλάβει 
κατάλληλη δράση ή όταν η απαγόρευση 
δεν ισχύει πλέον. Ο κάτοχος της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
και οι αρμόδιες αρχές που αφορά το 
αντίστοιχο αρχείο ΙΜΙ ενημερώνονται 
σχετικά με τυχόν αλλαγές από τις 
ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 317
Mikael Gustafsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το περιεχόμενο της ενημέρωσης θα 
πρέπει να περιορίζεται α) στο κατά πόσο 
έχει απαγορευτεί στον επαγγελματία να 
ασκεί τη δραστηριότητά του, β) στο κατά 
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πόσο η απαγόρευση είναι προσωρινή ή 
οριστική, γ) στην περίοδο για την οποία 
ισχύει η απαγόρευση, δ) στην ταυτότητα 
της αρμόδιας αρχής που εκδίδει την 
απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 318
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Το σύστημα πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς αποτελεί όργανο της Επιτροπής με σκοπό 
την επικοινωνία μεταξύ των αρχών. Τρίτοι, όπως παραδείγματος χάρη ο αιτών, δεν θα πρέπει 
να έχουν πρόσβαση στο IMI. Βλ. γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων.

Τροπολογία 319
Heide Rühle

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

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

4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται 
στην ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 
περιορίζονται σε αυτές που είναι 
απαραίτητες για την πιστοποίηση του 
δικαιώματος του κατόχου της να ασκήσει 
το επάγγελμα για το οποίο εκδόθηκε, και 
συγκεκριμένα, όνομα, επώνυμο, 
ημερομηνία και τόπο γέννησης, 
επάγγελμα, τίτλους εκπαίδευσης (βάσει 
του άρθρου 49α της παρούσας οδηγίας), 
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την 
επαγγελματική εμπειρία, εφαρμοστέο 
καθεστώς, εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές, 
αριθμό ταυτότητας, χαρακτηριστικά 
ασφαλείας και αναφορά ενός έγκυρου 
εγγράφου ταυτότητας.

Or. de

Τροπολογία 320
Constance Le Grip

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες οι οποίες είναι 
συναφείς και απαραίτητες για τους (δυνητικούς) χρήστες της σχετικά με τον κάτοχό της. Ως εκ
τούτου, είναι σημαντικό να είναι, εν προκειμένω, περισσότερο περιγραφική.

Τροπολογία 321
Bernadette Vergnaud

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 322
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 323
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
COM(2011)833
Άρθρο 4 ε – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 324
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 ε – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 325
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 ε – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 326
Mikael Gustafsson
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4στ διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 327
Mikael Gustafsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μερική πρόσβαση διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 328
Mikael Gustafsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) οι διαφορές μεταξύ της 
επαγγελματικής δραστηριότητας που 
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ασκεί νομίμως ο αιτών στο κράτος μέλος 
καταγωγής και του νομοθετικά 
κατοχυρωμένου επαγγέλματος στο 
κράτος μέλος υποδοχής είναι τόσο 
μεγάλες ώστε στην πραγματικότητα η 
εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων 
σημαίνει ότι ο αιτών θα υποχρεούνταν να 
ακολουθήσει ένα πλήρες πρόγραμμα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής 
για να έχει πλήρη πρόσβαση στο 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στο 
κράτος μέλος υποδοχής·
β) η επαγγελματική δραστηριότητα 
μπορεί αντικειμενικά να διαχωριστεί από 
άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στο 
κράτος μέλος υποδοχής.
Για τους σκοπούς του στοιχείου β), μια 
δραστηριότητα θεωρείται ότι μπορεί να 
διαχωριστεί εάν ασκείται ως αυτόνομη 
δραστηριότητα στο κράτος μέλος 
καταγωγής.

Or. en

Τροπολογία 329
Constance Le Grip

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η μερική πρόσβαση θα πρέπει να χορηγείται από την αρμόδια αρχή μόνο ανά περίπτωση. Αυτό 
σημαίνει ότι κάθε αίτημα θα πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα.

Τροπολογία 330
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Εφόσον, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους υποδοχής επιτρέπει μερική 
πρόσβαση σε μια επαγγελματική 
δραστηριότητα στην επικράτειά του θα 
πρέπει να πληρούνται οι κατωτέρω 
προϋποθέσεις:

Or. el

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 331
Robert Rochefort

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κατόπιν διαβούλευσης με 
αντιπροσωπευτικούς ενδιαφερόμενους, η
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής παραχωρεί μερική πρόσβαση σε 
μια επαγγελματική δραστηριότητα στην 
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κατωτέρω προϋποθέσεις: επικράτειά του εφόσον πληρούνται οι 
κατωτέρω προϋποθέσεις:

Or. fr

Τροπολογία 332
Mikael Gustafsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 333
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 στ – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) ο επαγγελματίας είναι πλήρως 
ειδικευμένος για να ασκεί στο κράτος 
μέλος καταγωγής την επαγγελματική 
δραστηριότητα για την οποία δύναται να 
χορηγηθεί μερική πρόσβαση στο κράτος 
μέλος υποδοχής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Άλλη μία προϋπόθεση υπό την οποία το κράτος μέλος υποδοχής χορηγεί μερική πρόσβαση.

Τροπολογία 334
Barbara Weiler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) ο επαγγελματίας έχει υποβάλει 
αίτηση για πλήρη πρόσβαση σε νομικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα στο κράτος 
μέλος υποδοχής·

Or. en

Τροπολογία 335
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 (νέο)
COM(2011)833
Άρθρο 4 στ – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) ο επαγγελματίας είναι πλήρως
ειδικευμένος για να ασκεί στο κράτος 
μέλος καταγωγής την επαγγελματική 
δραστηριότητα για την οποία δύναται να 
χορηγηθεί μερική πρόσβαση στο κράτος 
μέλος υποδοχής·

Or. en

Τροπολογία 336
Bernadette Vergnaud

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ο επαγγελματίας διαθέτει πλήρη 
προσόντα προκειμένου να ασκήσει στο 
κράτος μέλος καταγωγής την 
επαγγελματική δραστηριότητα για την 
οποία μπορεί να παραχωρηθεί μερική 
πρόσβαση στο κράτος μέλος υποδοχής.

Or. fr

Τροπολογία 337
Robert Rochefort

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η παροχή μερικής πρόσβασης στην 
επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία 
έχει επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, την 
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ασφάλεια ή την υγειονομική επιτήρηση, 
δεν υποβαθμίζει την ποιότητα της 
παρεχόμενης υπηρεσίας στο κράτος 
μέλος υποδοχής, σε σύγκριση με αυτό που 
θα προτεινόταν ως επί το πλείστον στο 
ίδιο κράτος μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 338
Mikael Gustafsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 339
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ανωτέρω κανόνας θα είχε ως συνέπεια να είναι η χώρα καταγωγής σε θέση να αποφασίζει 
σχετικά με τη δυνατότητα διαχωρισμού των επαγγελμάτων στο κράτος υποδοχής, κάτι που 
αντιβαίνει στον σκοπό της απόφασης του Δικαστηρίου που δεν ήταν η δημιουργία εντελώς νέων 
επαγγελμάτων. Επίσης, δεν θα ενισχυόταν η ασφάλεια δικαίου, ενώ αντίθετα θα προκαλούνταν 
σημαντική έλλειψη ασφάλειας δικαίου, κυρίως για τον χρήστη.

Τροπολογία 340
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο παραπάνω κανόνας θα είχε ως συνέπεια να είναι η χώρα καταγωγής σε θέση να αποφασίζει 
σχετικά με τη δυνατότητα διαχωρισμού των επαγγελμάτων στο κράτος υποδοχής, κάτι που 
αντιβαίνει στον σκοπό της απόφασης του Δικαστηρίου που δεν ήταν η δημιουργία εντελώς νέων 
επαγγελμάτων. Επίσης, δεν θα ενισχυόταν η ασφάλεια δικαίου, ενώ αντίθετα θα προκαλούνταν 
σημαντική έλλειψη ασφάλειας δικαίου, κυρίως για τον χρήστη.

Τροπολογία 341
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 342
Mikael Gustafsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 343
Christel Schaldemose

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), μια 
δραστηριότητα θεωρείται ότι μπορεί να 
διαχωριστεί από τις αρχές του κράτους 
μέλους υποδοχής εάν ασκείται, μεταξύ 
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καταγωγής. άλλων, ως αυτόνομη δραστηριότητα τόσο 
στο κράτος μέλος καταγωγής όσο και στο 
κράτος μέλος υποδοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην υπόθεση C-330/03 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (Collegio), ιδίως στη σκέψη 37, το 
Δικαστήριο υιοθετεί μια πιο ισορροπημένη και λιγότερο κατηγορηματική ανάγνωση της 
απόφασης των αρχών των κρατών μελών υποδοχής.

Τροπολογία 344
Constance Le Grip

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική πρόσβαση σε επάγγελμα μπορεί να δοθεί σε επαγγελματία μόνο εάν το επάγγελμα 
υφίσταται στο κράτος μέλος καταγωγής του αιτούντος (όχι εικονικές δραστηριότητες). Η 
παρούσα τροπολογία δεν αλλάζει το νόημα του κειμένου, αλλά θα πρέπει να διευκρινίζει την 
προϋπόθεση αυτή.

Τροπολογία 345
Emilie Turunen

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

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

Στο πλαίσιο της γενικής εκτίμησης της 
δυνατότητας διαχωρισμού μιας 
δραστηριότητας, το κράτος μέλος 
υποδοχής θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να 
λαμβάνει υπόψη εάν η επαγγελματική 
δραστηριότητα μπορεί να ασκηθεί ως 
αυτόνομη δραστηριότητα στο κράτος 
μέλος καταγωγής.

Or. en

Τροπολογία 346
Mikael Gustafsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 347
Christel Schaldemose

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



AM\916300EL.doc 61/96 PE489.001v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Μια αίτηση μερικής πρόσβασης μπορεί 
να απορριφθεί εάν η σχετική απόρριψη 
δικαιολογείται βάσει ενός επιτακτικού 
λόγου που σχετίζεται με δημόσιο 
συμφέρον, διασφαλίζει την επίτευξη του 
σκοπούμενου στόχου και δεν υπερβαίνει 
τα μέτρα που είναι απαραίτητα.

Or. en

Τροπολογία 348
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΕΚ η «ορθή απονομή της δικαιοσύνης» μπορεί να συνιστά 
«επιτακτικό λόγο γενικού συμφέροντος». Δεδομένου ότι οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι 
συμβάλλουν σημαντικά στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μπορούν να απορρίπτουν μερική πρόσβαση στα ανωτέρω επαγγέλματα.
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Τροπολογία 349
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Μια αίτηση μερικής πρόσβασης μπορεί 
να απορριφθεί εάν η σχετική απόρριψη 
δικαιολογείται βάσει ενός επιτακτικού 
λόγου γενικού συμφέροντος, διασφαλίζει 
την επίτευξη του σκοπούμενου στόχου και 
δεν υπερβαίνει τα μέτρα που είναι 
απολύτως απαραίτητα. Η αίτηση μερικής 
πρόσβασης δεν ισχύει για τους 
επαγγελματίες των ρυθμιζόμενων 
επαγγελμάτων στον τομέα υγειονομικής 
περίθαλψης των άρθρων 24, 25, 34, 35 
και 44 συμπεριλαμβανομένων 
περιπτώσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 10 στοιχείο β).

Or. de

Τροπολογία 350
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν 
την εφαρμογή της αρχής της μερικής 
πρόσβασης σε ορισμένα επαγγέλματα, εάν 
η σχετική απόρριψη δικαιολογείται βάσει 
ενός επιτακτικού λόγου γενικού 
συμφέροντος, όπως για παράδειγμα για 
λόγους προστασίας της υγείας και
δημόσιας ασφάλειας, διασφαλίζει την 
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επίτευξη του σκοπούμενου στόχου και δεν 
υπερβαίνει τα μέτρα που είναι απολύτως 
απαραίτητα.

Or. en

Τροπολογία 351
Andreas Schwab

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν 
τη χορήγηση μερικής πρόσβασης σε 
ορισμένα επαγγέλματα, εκτός εάν τυχόν
απόρριψη δικαιολογείται βάσει ενός 
επιτακτικού λόγου γενικού συμφέροντος, 
διασφαλίζει την επίτευξη του σκοπούμενου 
στόχου και δεν υπερβαίνει τα μέτρα που 
είναι απολύτως απαραίτητα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προώθηση της ασφάλειας δικαίου στα κράτη μέλη υποδοχής. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη και οι 
επαγγελματικές ενώσεις ενθαρρύνονται, με δεδομένη την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού στο 
σύνολο της ΕΕ, η οποία θα οξυνθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια, να αναπτύξουν έννοιες για 
την καλύτερη και ευκολότερη χορήγηση μερικής πρόσβασης.

Τροπολογία 352
Cristian Silviu Buşoi

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

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

2. Μια αίτηση μερικής πρόσβασης μπορεί 
να απορριφθεί εάν η σχετική απόρριψη 
δικαιολογείται βάσει ενός επιτακτικού 
λόγου γενικού συμφέροντος, όπως για 
παράδειγμα για λόγους δημόσιας υγείας, 
διασφαλίζει την επίτευξη του σκοπούμενου 
στόχου και δεν υπερβαίνει τα μέτρα που 
είναι απολύτως απαραίτητα. Η μερική 
πρόσβαση δεν θα χορηγείται για 
επαγγέλματα που παρέχουν υπηρεσίες 
υγείας ή σχετίζονται με άλλον τρόπο με 
τη δημόσια υγεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να χορηγείται μερική πρόσβαση σε επαγγελματίες του κλάδου της υγείας 
προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφάλεια των ασθενών.

Τροπολογία 353
Claudio Morganti, Matteo Salvini

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Μια αίτηση μερικής πρόσβασης μπορεί 
να απορριφθεί εάν η σχετική απόρριψη 
δικαιολογείται βάσει ενός επιτακτικού 
λόγου γενικού συμφέροντος, όπως για 
παράδειγμα για λόγους δημόσιας υγείας, 
ασφάλειας ή, όπου κρίνεται σκόπιμο, 
βάσει της ανάγκης γνώσης της 
πολιτιστικής και περιβαλλοντικής 
κληρονομιάς του κράτους μέλους.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Δεν μπορεί να εφαρμοστεί μερική πρόσβαση σε επαγγέλματα τα οποία, για να είναι αξιόπιστες 
οι υπηρεσίες που παρέχουν και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών, απαιτούν 
επαρκή γνώση της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς ενός κράτους μέλους.

Τροπολογία 354
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
2011/0435(COD)
Άρθρο 4 στ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η μερική πρόσβαση δεν θα χορηγείται 
για επαγγέλματα που παρέχουν υπηρεσίες 
υγείας ή σχετίζονται με άλλον τρόπο με 
την κοινωνική ευημερία.

Or. en

Τροπολογία 355
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μια αίτηση μερικής πρόσβασης μπορεί 
να απορριφθεί εάν η σχετική απόρριψη 
δικαιολογείται βάσει ενός επιτακτικού 
λόγου γενικού συμφέροντος, όπως για 
παράδειγμα για λόγους δημόσιας υγείας,
διασφαλίζει την επίτευξη του σκοπούμενου 

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

απολύτως απαραίτητα.

Or. en

Τροπολογία 356
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
COM(2011)833
Άρθρο 4 στ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Μια αίτηση μερικής πρόσβασης μπορεί 
να απορριφθεί από το κράτος μέλος εάν η 
σχετική απόρριψη δικαιολογείται βάσει 
ενός επιτακτικού λόγου γενικού 
συμφέροντος, διασφαλίζει την επίτευξη 
του σκοπούμενου στόχου και δεν 
υπερβαίνει τα μέτρα που είναι απολύτως 
απαραίτητα.

Or. en

Τροπολογία 357
Robert Rochefort

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



AM\916300EL.doc 67/96 PE489.001v01-00

EL

είναι απολύτως απαραίτητα.

Or. fr

Τροπολογία 358
Constance Le Grip

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Μια αίτηση μερικής πρόσβασης μπορεί 
να απορριφθεί εάν η σχετική απόρριψη 
δικαιολογείται βάσει ενός επιτακτικού 
λόγου γενικού συμφέροντος, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο ιδ (νέο), διασφαλίζει την επίτευξη 
του σκοπούμενου στόχου και δεν 
υπερβαίνει τα μέτρα που είναι απολύτως 
απαραίτητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια του «επιτακτικού λόγου γενικού συμφέροντος» είναι ευρέως γνωστή αρχή η οποία 
περιλαμβάνει τη δημόσια υγεία αλλά και ένα ευρύ φάσμα λοιπών λόγων ανησυχίας. Μια 
λεπτομερής περιγραφή του τί καλύπτει το επιτακτικό δημόσιο συμφέρον έχει προστεθεί στην 
αιτιολογική σκέψη. Ως εκ τούτου, η παρούσα διάταξη, όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του τον Νοέμβριο 2011, θα αποτελέσει τη νομική βάση της άρνησης 
από την πλευρά των κρατών μελών της μερικής πρόσβασης σε επάγγελμα για λόγους δημόσιας 
υγείας.

Τροπολογία 359
Emilie Turunen

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

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

2. Η μερική πρόσβαση δύναται να μην 
χορηγηθεί σε επαγγελματίες του κλάδου 
της υγείας οι οποίοι τυγχάνουν αυτόματης 
αναγνώρισης σύμφωνα με το παράρτημα 
V. Επιπλέον, η αίτηση μερικής πρόσβασης
μπορεί να απορριφθεί εάν η σχετική 
απόρριψη δικαιολογείται βάσει ενός 
επιτακτικού λόγου που σχετίζεται με το 
δημόσιο συμφέρον. Τα εν λόγω μέτρα θα 
πρέπει να είναι δικαιολογημένα και 
αναλογικά.

Or. en

Τροπολογία 360
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Αίτηση μερικής πρόσβασης δεν 
χορηγείται για τα επαγγέλματα του 
κλάδου υγειονομικής περίθαλψης, τα 
οποία έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια 
των ασθενών. Μια αίτηση μερικής 
πρόσβασης μπορεί να απορριφθεί εάν η 
σχετική απόρριψη δικαιολογείται βάσει 
ενός επιτακτικού λόγου γενικού 
συμφέροντος, διασφαλίζει την επίτευξη 
του σκοπούμενου στόχου και δεν 
υπερβαίνει τα μέτρα που είναι απολύτως 
απαραίτητα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους που άπτονται της ασφάλειας των ασθενών, η μερική πρόσβαση δεν χορηγείται για 
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επαγγέλματα του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης. Για τα εν λόγω επαγγέλματα, τα οποία 
υπάγονται στην αυτόματη αναγνώριση, ισχύουν ούτως ή άλλως ελάχιστες απαιτήσεις 
εκπαίδευσης που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Επομένως, τυχόν μερική πρόσβαση στα 
εν λόγω επαγγέλματα είναι αντίθετη προς την έννοια της αυτόματης αναγνώρισης.

Τροπολογία 361
Phil Prendergast

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η μερική πρόσβαση δεν χορηγείται για 
επαγγέλματα που παρέχουν υπηρεσίες 
υγείας ή σχετίζονται με άλλον τρόπο με 
τη δημόσια υγεία.

Or. en

Τροπολογία 362
Bernadette Vergnaud

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν 
την εφαρμογή της αρχής της μερικής 
πρόσβασης σε ορισμένα επαγγέλματα, εάν 
η σχετική απόρριψη μπορεί να 
δικαιολογηθεί βάσει ενός επιτακτικού 
λόγου γενικού συμφέροντος, διασφαλίζει 
την επίτευξη του σκοπούμενου στόχου και 
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είναι απολύτως απαραίτητα. δεν υπερβαίνει τα μέτρα που είναι 
απολύτως απαραίτητα. Εντούτοις, ένα 
τέτοιο μέτρο δεν πρέπει να παρεμποδίζει 
τη δυνατότητα μιας αρμόδιας αρχής να 
παραχωρεί μερική πρόσβαση κατά 
περίπτωση σε μια επαγγελματική 
δραστηριότητα, σε συγκεκριμένες 
προσδιορισμένες περιπτώσεις.

Or. fr

Τροπολογία 363
Pablo Arias Echeverría

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Μια αίτηση μερικής πρόσβασης μπορεί 
να απορριφθεί εάν η σχετική απόρριψη 
δικαιολογείται βάσει ενός επιτακτικού 
λόγου γενικού συμφέροντος, όπως για 
παράδειγμα για λόγους δημόσιας υγείας, 
διασφαλίζει την επίτευξη του σκοπούμενου 
στόχου και δεν υπερβαίνει τα μέτρα που 
είναι απολύτως απαραίτητα. Η απόρριψη 
θα πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή 
αιτιολόγηση από την αρμόδια αρχή, 
κατόπιν διαβούλευσης με το κράτος 
καταγωγής του αιτούντος, για τη μερική 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων.

Or. es

Τροπολογία 364
Constance Le Grip

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή πρέπει να ειδοποιείται εκ 
των προτέρων σχετικά με οποιαδήποτε 
τέτοια απόφαση απόρριψης η οποία 
λαμβάνεται βάσει της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή ενημερώνεται για τις αποφάσεις απόρριψης 
αίτησης μερικής πρόσβασης και για την αιτιολόγησή τους, ώστε να μπορεί να διασφαλίζει την 
πλήρη εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

Τροπολογία 365
Constance Le Grip, Philippe Juvin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Δεν μπορεί ποτέ να χορηγηθεί μερική 
πρόσβαση σε επαγγέλματα που τυγχάνουν 
αυτόματης αναγνώρισης βάσει του 
Τίτλου ΙΙΙ κεφάλαια ΙΙΙ και ΙΙΙα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαγγέλματα τα οποία απολαμβάνουν αυτόματης αναγνώρισης βάσει συνδυασμού ελάχιστων
όρων κατάρτισης (ιατροί, νοσοκόμες, μαίες, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, κλπ.) ή 
κοινών αρχών κατάρτισης δεν πρέπει να είναι ανοικτά σε μερική πρόσβαση. Πράγματι, μία εκ 
των αιτιολογιών της μερικής πρόσβασης είναι η ανταπόκριση στην έλλειψη διαφάνειας σχετικά 
με το πεδίο εφαρμογής και τις αιτιολογίες περίπου 800 κατηγοριών ρυθμισμένων επαγγελμάτων 
στην Ένωση. Εντούτοις, ένα επάγγελμα το οποίο σε επίπεδο ΕΕ απολαμβάνει αυτόματης 
αναγνώρισης εξ ορισμού δεν αποτελεί επάγγελμα το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι υπόκειται σε 
υπερβολική ρύθμιση.
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Τροπολογία 366
Mikael Gustafsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 367
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αιτήσεις παροχής προσωρινών 
υπηρεσιών στο κράτος μέλος υποδοχής 
όσον αφορά επαγγελματικές 
δραστηριότητες που έχουν επιπτώσεις 
στη δημόσια υγεία και ασφάλεια 
εξετάζονται σύμφωνα με τον Τίτλο ΙΙ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 368
Mikael Gustafsson
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 στ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αιτήσεις παροχής προσωρινών 
υπηρεσιών στο κράτος μέλος υποδοχής 
όσον αφορά επαγγελματικές 
δραστηριότητες που έχουν επιπτώσεις 
στη δημόσια υγεία και ασφάλεια 
εξετάζονται σύμφωνα με τον Τίτλο ΙΙ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 369
Franz Obermayr

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αιτήσεις παροχής προσωρινών 
υπηρεσιών στο κράτος μέλος υποδοχής 
όσον αφορά επαγγελματικές 
δραστηριότητες που έχουν επιπτώσεις στη 
δημόσια υγεία και ασφάλεια εξετάζονται 
σύμφωνα με τον Τίτλο ΙΙ.

4. Οι αιτήσεις παροχής προσωρινών 
υπηρεσιών στο κράτος μέλος υποδοχής 
όσον αφορά επαγγελματικές 
δραστηριότητες που έχουν επιπτώσεις στη 
δημόσια υγεία και ασφάλεια ή σχετίζονται 
με την ορθή απονομή δικαιοσύνης 
εξετάζονται σύμφωνα με τον Τίτλο ΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 370
Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 στ – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 3 
και 4 του παρόντος άρθρου, η μερική 
πρόσβαση μπορεί να μην ζητηθεί ποτέ 
άμεσα από τον αιτούντα και θα πρέπει να 
είναι πάντα αποτέλεσμα της απόρριψης 
πλήρους αναγνώρισης προσόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μερική πρόσβαση θα πρέπει να παραχωρείται από την αρμόδια αρχή μόνο ως ύστατη λύση. 
Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να είναι δυνατόν να υποβάλλεται άμεσα αίτηση για μερική 
πρόσβαση σε επάγγελμα.

Τροπολογία 371
Mikael Gustafsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά παρέκκλιση από το έκτο εδάφιο 
του άρθρου 7 παράγραφος 4 και του 
άρθρου 52 παράγραφος 1, η 
επαγγελματική δραστηριότητα ασκείται 
βάσει του επαγγελματικού τίτλου του 
κράτους μέλους καταγωγής μετά την 
παραχώρηση της μερικής πρόσβασης.».

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 372
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι πρακτικές ασκήσεις διαφέρουν 
από τη μερική πρόσβαση και, ως εκ 
τούτου, οι διατάξεις του παρόντος 
άρθρου δεν ισχύουν για αυτές.

Or. en

Τροπολογία 373
Barbara Weiler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 374
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 375
Bernadette Vergnaud

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 376
Anna Hedh
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το επάγγελμα ή η εκπαίδευση και 
κατάρτιση για το εν λόγω επάγγελμα είναι 
νομοθετικά κατοχυρωμένη·

α) το επάγγελμα ή η εκπαίδευση και 
κατάρτιση για το εν λόγω επάγγελμα είναι 
νομοθετικά κατοχυρωμένη στο κράτος 
µέλος υποδοχής·

Or. sv

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο.

Τροπολογία 377
Christel Schaldemose

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 378
Robert Rochefort

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 379
Barbara Weiler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 380
Andreas Schwab
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) ο πάροχος της υπηρεσίας συνοδεύει τον 
αποδέκτη της υπηρεσίας, με την 
προϋπόθεση ότι ο πάροχος παρέχει την εν 
λόγω υπηρεσία στο έδαφος του κράτους 
μέλους υποδοχής αποκλειστικά στον εν 
λόγω αποδέκτη και ότι το επάγγελμα δεν 
συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση που προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις 
περιπτώσεις που ο πάροχος και ο αποδέκτης της υπηρεσίας έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο 
ίδιο κράτος μέλος εγκατάστασης. Ειδικότερα σε συνοριακές περιοχές μπορούν να υπάρξουν 
ομάδες ταξιδιωτών διαφορετικών εθνικοτήτων ή ένας ταξιδιωτικός πράκτορας μπορεί για 
πρακτικούς λόγους να προσλάβει αρχηγό εκδρομής, ο οποίος δεν διαμένει στο ίδιο κράτος 
μέλος με τα μέλη της ομάδας των ταξιδιωτών.

Τροπολογία 381
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) εφόσον η υπηρεσία δεν προορίζεται 
ούτε άμεσα ούτε έμμεσα για αποδέκτες 
στο κράτος παροχής της και το επάγγελμα 
δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο 
που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 
4.
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Or. de

Τροπολογία 382
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Η υφιστάμενη διατύπωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο επάγγελμα του ξεναγού, καθώς δεν 
υπάρχει τρόπος να ελεγχθούν οι διαμένοντες στην χώρα προέλευσης του παρόχου.

Τροπολογία 383
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α (νέο)
Οδηγία 2005/36/EK
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντούτοις, τα κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα να διατηρήσουν την 
προϋπόθεση που απαιτεί την άσκηση 
ορισμένων επαγγελμάτων που έχουν 
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επιπτώσεις στην υγεία ή την ασφάλεια, 
εάν μπορούν να δικαιολογήσουν αυτές τις 
διατάξεις βάσει επιτακτικών λόγων 
γενικού συμφέροντος. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τον κατάλογο 
των σχετικών επαγγελμάτων το αργότερο 
στις (εισαγωγή της ημερομηνίας έναρξης 
ισχύος της οδηγίας) και εν συνεχεία κάθε 
δύο έτη. 

Or. fr

Τροπολογία 384
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Στην παράγραφο 2, το δεύτερο 
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:
Ο προσωρινός και περιστασιακός 
χαρακτήρας της παροχής εκτιμάται κατά 
περίπτωση, ιδίως σε συνάρτηση με τη 
διάρκεια, τη συχνότητα, την 
περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα 
της συγκεκριμένης παροχής. Ο 
αποδέκτης δεν μπορεί να παρέχει, στη 
διάρκεια κάθε έτους στο κράτος μέλος 
υποδοχής, υπηρεσίες σε προσωρινή και 
περιστασιακή βάση που υπερβαίνουν το 
ένα τέταρτο του ετήσιου μέσου όρου των 
υπηρεσιών που παρέχονται από τους 
επαγγελματίες στο κράτος μέλος 
υποδοχής.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η αναφορά ενός ποσοστού που έχει υπολογιστεί βάσει του ετήσιου μέσου όρου 
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των υπηρεσιών που παρέχουν οι επαγγελματίες της χώρας υποδοχής, στην οποία θα παρέχονται 
υπηρεσίες σε προσωρινή και περιστασιακή βάση.

Τροπολογία 385
Sandra Kalniete

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
4:

διαγράφεται

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

Or. en

Τροπολογία 386
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Στην περίπτωση των συμβολαιογράφων, 
τα δημόσια έγγραφα και άλλες 
δραστηριότητες επικύρωσης ή άλλες 
δικαστικές λειτουργίες εξαιρούνται από 
την παροχή των υπηρεσιών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση της σφραγίδας κράτους μέλους περιορίζεται στην επικράτειά του και δεν μπορεί να 
επεκταθεί βάσει της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα της 
καθιέρωσης δημόσιων εγγράφων και της αμοιβαίας αναγνώρισής τους πρέπει να ρυθμίζεται
βάσει του άρθρου 81 ΤΛΕΕ, ο περιορισμός για τους συμβολαιογράφους καλύπτεται από τις 
αποφάσεις του ΔΕΚ. «Άλλες δραστηριότητες επικύρωσης» περιλαμβάνουν δραστηριότητες 
νομιμοποίησης και δικαστικές λειτουργίες που εκτελούνται για λογαριασμό των διοικητικών 
υπηρεσιών του δικαστικού κλάδου κράτους μέλους.

Τροπολογία 387
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
4:

διαγράφεται

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

Or. fr

Τροπολογία 388
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών, 
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στην περίπτωση των νομοθετικά 
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων με 
επιτακτικούς λόγους που σχετίζονται με 
δημόσιο συμφέρον, τα οποία δεν 
τυγχάνουν αυτόματης αναγνώρισης 
δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ, 
η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής μπορεί να προβεί σε έλεγχο των 
επαγγελματικών προσόντων του παρόχου, 
πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών. 
Ο εν λόγω προηγούμενος έλεγχος είναι 
δυνατός μόνο εφόσον αποσκοπεί στην 
αποφυγή σοβαρής βλάβης της υγείας ή 
της ασφάλειας του αποδέκτη της 
υπηρεσίας, του παρόχου της υπηρεσίας ή 
του κοινού γενικά λόγω έλλειψης 
επαγγελματικών προσόντων του παρόχου 
και εφόσον δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Or. en

Τροπολογία 389
Christel Schaldemose

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 390
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α – σημείο ii
COM(2011)833
Άρθρο 4 στ – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στ) για επαγγέλματα με επιπτώσεις στην 
ασφάλεια των ασθενών, στην περίπτωση 
των τίτλων εκπαίδευσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 21 παράγραφος 1 και στην 
περίπτωση των πιστοποιητικών 
κεκτημένων δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 23, 26, 27, 30, 33, 
33α, 37, 39 και 43, τίτλους που 
πιστοποιούν γνώση της επίσημης γλώσσας 
ή μίας εκ των επίσημων γλωσσών του 
κράτους μέλους υποδοχής.

Or. en

Τροπολογία 391
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στ) στην περίπτωση των τίτλων 
εκπαίδευσης που αναφέρονται στο άρθρο 
21 παράγραφος 1 και στην περίπτωση των 
πιστοποιητικών κεκτημένων δικαιωμάτων 
που αναφέρονται στα άρθρα 23, 26, 27, 30, 
33, 33α, 37, 39 και 43, τίτλους που 
πιστοποιούν γνώση της γλώσσας στην 
οποία ο επαγγελματίας θα ασκήσει το 
επάγγελμά του, η οποία θα πρέπει να είναι 
μία εκ των επίσημων γλωσσών του 
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κράτους μέλους υποδοχής.

Or. en

Τροπολογία 392
Christel Schaldemose

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 393
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. sv

Αιτιολόγηση

Είναι περισσότερο συμβατό με την αιτιολόγηση της επιτροπής.

Τροπολογία 394
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών, στην 
περίπτωση των νομοθετικά 
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία ή 
ασφάλεια και δεν τυγχάνουν αυτόματης 
αναγνώρισης δυνάμει των κεφαλαίων Ι ή 
ΙΙ του τίτλου ΙΙΙ, η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους υποδοχής μπορεί να 

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

να προβεί σε έλεγχο των επαγγελματικών 
προσόντων του παρόχου, πριν από την 
πρώτη παροχή υπηρεσιών. Ο εν λόγω 
προηγούμενος έλεγχος είναι δυνατός μόνο 
εφόσον αποσκοπεί στην αποφυγή σοβαρής 
βλάβης της υγείας ή της ασφάλειας του 
αποδέκτη της υπηρεσίας, του παρόχου της 
υπηρεσίας ή του κοινού γενικά λόγω 
έλλειψης επαγγελματικών προσόντων του 
παρόχου και εφόσον δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία για την επίτευξη αυτού του 
στόχου.

Or. en

Τροπολογία 395
Mikael Gustafsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών, στην 
περίπτωση των νομοθετικά 
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία ή ασφάλεια 
και δεν τυγχάνουν αυτόματης αναγνώρισης 
δυνάμει των κεφαλαίων II ή ΙΙΙ του τίτλου 
ΙΙΙ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής θα προβεί σε έλεγχο των 
επαγγελματικών προσόντων του παρόχου, 
πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών.

Or. en
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Τροπολογία 396
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 397
Christel Schaldemose

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
τον κατάλογο των επαγγελμάτων για τα 
οποία ο προηγούμενος έλεγχος των 
προσόντων είναι απαραίτητος προκειμένου 
να αποφευχθεί η πρόκληση σοβαρής 
ζημίας στην υγεία ή την ασφάλεια του 
αποδέκτη της υπηρεσίας δυνάμει των 
εθνικών νόμων και κανονισμών. Τα κράτη 

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

ειδική αιτιολογία για τη συμπερίληψη 
καθενός από τα εν λόγω επαγγέλματα στον 
κατάλογο.

Or. en

Τροπολογία 398
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 399
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 7 – στοιχείο γ
COM(2011)833
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

θα πρέπει να παρέχεται τόσο περίοδος προσαρμογής όσο και δοκιμασία επάρκειας ως επιλογή 
για τους επαγγελματίες της υγειονομικής περίθαλψης. Το γεγονός αυτό θα διασφάλιζε με 
καλύτερο τρόπο την απόκτηση των προσόντων που τους λείπουν μέσα από την πρακτική 
κατάρτιση.

Τροπολογία 400
Christel Schaldemose

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση ουσιαστικής διαφοράς 
ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα του 
παρόχου και την απαιτούμενη εκπαίδευση 
στο κράτος μέλος υποδοχής, και στο βαθμό 

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

που η διαφορά αυτή μπορεί να είναι 
επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον και 
δεν μπορεί να αντισταθμιστεί μέσω της 
επαγγελματικής εμπειρίας ή της δια βίου 
μάθησης του παρόχου, το κράτος μέλος 
υποδοχής οφείλει να παράσχει στον 
πάροχο τη δυνατότητα να αποδείξει ότι 
έχει αποκτήσει τις γνώσεις και ικανότητες 
που του έλειπαν, ιδίως μέσω δοκιμασίας 
επάρκειας. Εν πάση περιπτώσει, η παροχή 
υπηρεσίας πρέπει να μπορεί να αρχίζει 
εντός ενός μήνα από την ημερομηνία κατά 
την οποία λαμβάνεται η απόφαση κατ' 
εφαρμογή του τρίτου εδαφίου.

Or. en

Τροπολογία 401
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 402
Claudio Morganti, Matteo Salvini

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σε περίπτωση ουσιαστικής διαφοράς 
ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα του 
παρόχου και την απαιτούμενη εκπαίδευση 
στο κράτος μέλος υποδοχής, και στο βαθμό 
που η διαφορά αυτή μπορεί να είναι 
επιβλαβής για τη δημόσια υγεία ή 
ασφάλεια ή, να έγκειται, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, στην ανάγκη γνώσης της 
πολιτιστικής και περιβαλλοντικής 
κληρονομιάς των κρατών μελών, το 
κράτος μέλος υποδοχής οφείλει να 
παράσχει στον πάροχο τη δυνατότητα να 
αποδείξει ότι έχει αποκτήσει τις γνώσεις 
και ικανότητες που του έλειπαν, ιδίως 
μέσω δοκιμασίας επάρκειας. Εν πάση 
περιπτώσει, η παροχή υπηρεσίας πρέπει να 
μπορεί να αρχίζει εντός ενός μήνα από την 
ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνεται η 
απόφαση κατ' εφαρμογή του τρίτου 
εδαφίου.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το κράτος μέλος δεν αρκεί να έχει τη δυνατότητα να ζητά τη διεξαγωγή δοκιμασίας, 
προκειμένου να εκτιμηθούν οι γνώσεις και οι ικανότητες που είναι απαραίτητες για την άσκηση 
του επαγγέλματος, μόνο στις περιπτώσεις όπου η διαφορά μπορεί να είναι επιβλαβής για τη 
δημόσια υγεία και ασφάλεια. Όπου κρίνεται σκόπιμο για την άσκηση του επαγγέλματος, πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να ζητά τη διεξαγωγή δοκιμασίας μέσω της οποίας θα ελέγχεται και η 
γνώση της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς του κράτους μέλους.
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Τροπολογία 403
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σε περίπτωση ουσιαστικής διαφοράς 
ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα του 
παρόχου και την απαιτούμενη εκπαίδευση 
στο κράτος μέλος υποδοχής, και στο βαθμό 
που η διαφορά αυτή μπορεί να είναι 
επιβλαβής για τη δημόσια υγεία ή 
ασφάλεια ή τα δικαιώματα των 
καταναλωτών ή ακόμα και να αντιβαίνει 
σε επιτακτικούς λόγους γενικού 
συμφέροντος και δεν μπορεί να 
αντισταθμιστεί μέσω της επαγγελματικής 
εμπειρίας ή της δια βίου μάθησης του 
παρόχου, το κράτος μέλος υποδοχής 
οφείλει να παράσχει στον πάροχο τη 
δυνατότητα να αποδείξει ότι έχει 
αποκτήσει τις γνώσεις και ικανότητες που 
του έλειπαν, ιδίως μέσω δοκιμασίας 
επάρκειας. Εν πάση περιπτώσει, η παροχή 
υπηρεσίας πρέπει να μπορεί να αρχίζει 
εντός ενός μήνα από την ημερομηνία κατά 
την οποία λαμβάνεται η απόφαση κατ' 
εφαρμογή του τρίτου εδαφίου.

Or. it

Τροπολογία 404
Συλβάνα Ράπτη, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ
2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 α – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. el

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του προαιρετικού χαρακτήρα της καθιέρωσης της επαγγελματικής ταυτότητας.

Τροπολογία 405
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de
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