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Τροπολογία 406
Emilie Turunen

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

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. en

Τροπολογία 407
Christel Schaldemose

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 408
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει 
να προτείνει νομοθεσία που θα προβλέπει 
την ευθυγράμμιση με τα πέντε επίπεδα 
που προβλέπονται στο άρθρο 11, με τα 
οκτώ επίπεδα του ευρωπαϊκού πλαισίου 
επαγγελματικών προσόντων καθώς 
επίσης την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού 
συστήματος μεταφοράς διδακτικών 
μονάδων στο κοινοτικό κεκτημένο·

Or. en

Τροπολογία 409
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 13 δεν ισχύει για τα 
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ρυθμιζόμενα επαγγέλματα του τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης των άρθρων 24, 
25, 34, 35 και 44.

Or. de

Τροπολογία 410
Anja Weisgerber, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Birgit Collin-
Langen, Wim van de Camp, Jürgen Creutzmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο στοιχείο γ), το σημείο ii) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 11, στοιχείο γ, σημείο ii που περιλαμβάνεται στην οδηγία 2005/36/ΕΚ περιέχει 
παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ, στο οποίο κύκλοι επαγγελματικής κατάρτισης υψηλής ποιότητας 
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εξισώνονται με κύκλους ακαδημαϊκής εκπαίδευσης διάρκειας ενός έτους σπουδών. Η διαγραφή 
του παραρτήματος II θα είχε ως συνέπεια να πρέπει να αποφασίζουν οι αρχές του κράτους 
μέλους υποδοχής κατά περίπτωση, εάν κάποιος επαγγελματικός τίτλος εμπίπτει στο άρθρο 11 
στοιχείο γ σημείο ii.

Τροπολογία 411
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ii) είτε, στην περίπτωση νομοθετικά 
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, κύκλου
εκπαίδευσης με ειδική διάρθρωση, που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ, 
ισότιμου με το επίπεδο εκπαίδευσης που 
αναφέρεται στο στοιχείο i), ο οποίος 
παρέχει συγκρίσιμο επαγγελματικό 
επίπεδο και προετοιμάζει για την ανάληψη 
ανάλογου επιπέδου ευθυνών και 
καθηκόντων. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
58α, με σκοπό την προσαρμογή του 
καταλόγου του παραρτήματος ΙΙ, ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα που πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1, 
στοιχείο γ), σημείο ii).

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 11, στοιχείο γ, σημείο ii που περιλαμβάνεται στην οδηγία 2005/36/ΕΚ περιέχει 
παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ, στο οποίο αναφέρονται τα επαγγέλματα του κλάδου της υγείας, 
όπως π.χ. οι φυσιοθεραπευτές και οι λογοθεραπευτές.  Το άρθρο 11, στοιχείο γ, σημείο ii θα 
πρέπει να διατηρηθεί με την ισχύουσα διατύπωσή του. Θα πρέπει, επιπλέον, να εξακολουθήσει 
να υφίσταται η δυνατότητα για προσαρμογή του καταλόγου του παραρτήματος ΙΙ.
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Τροπολογία 412
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δίπλωμα που βεβαιώνει επιτυχή 
ολοκλήρωση της εκπαίδευσης 
μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, διάρκειας 
τουλάχιστον τριών και όχι άνω των 
τεσσάρων ετών ή ισοδύναμης διάρκειας 
υπό καθεστώς μερικής παρακολούθησης, ή
εάν υπάρχει στο κράτος μέλος καταγωγής, 
ισοδύναμου αριθμού μονάδων του 
ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς 
διδακτικών μονάδων (ECTS), σε 
πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ανώτερης 
εκπαίδευσης ή άλλο ίδρυμα του αυτού 
εκπαιδευτικού επιπέδου, και, εάν 
συντρέχει περίπτωση, την επιτυχή 
ολοκλήρωση της επαγγελματικής 
κατάρτισης που απαιτείται 
συμπληρωματικά προς τον εν λόγω κύκλο 
μεταδευτεροβάθμιων σπουδών·

δ) δίπλωμα που βεβαιώνει επιτυχή 
ολοκλήρωση της εκπαίδευσης 
μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, διάρκειας 
τουλάχιστον τριών και όχι άνω των 
τεσσάρων ετών ή ισοδύναμης διάρκειας 
υπό καθεστώς μερικής παρακολούθησης,
που εάν υπάρχει στο κράτος μέλος 
καταγωγής, αντιστοιχεί σε ισοδύναμο 
αριθμό μονάδων του ευρωπαϊκού 
συστήματος μεταφοράς διδακτικών 
μονάδων (ECTS), σε πανεπιστήμιο ή 
ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης ή άλλο 
ίδρυμα του αυτού εκπαιδευτικού επιπέδου, 
και, εάν συντρέχει περίπτωση, την επιτυχή 
ολοκλήρωση της επαγγελματικής 
κατάρτισης που απαιτείται 
συμπληρωματικά προς τον εν λόγω κύκλο 
μεταδευτεροβάθμιων σπουδών·

Or. el

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα έκφρασης των σπουδών σε μονάδες ECTS θα πρέπει να ισχύει όχι διαζευκτικά 
αλλά επιπροσθέτως στην ρητή μνεία της χρονικής τους διάρκειας.

Τροπολογία 413
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο γ
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 11 ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δίπλωμα που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος 
ολοκλήρωσε επιτυχώς κύκλο 
μεταδευτεροβάθμιων σπουδών ελάχιστης
διάρκειας τεσσάρων ετών ή ισοδύναμης 
διάρκειας υπό καθεστώς μερικής 
παρακολούθησης, ή εάν υπάρχει στο 
κράτος μέλος καταγωγής, ισοδύναμου 
αριθμού μονάδων του ευρωπαϊκού 
συστήματος μεταφοράς διδακτικών 
μονάδων (ECTS), σε πανεπιστήμιο ή 
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε άλλο 
ίδρυμα ανάλογου επιπέδου και, εάν 
συντρέχει περίπτωση, την επιτυχή 
ολοκλήρωση της επαγγελματικής 
κατάρτισης που απαιτείται 
συμπληρωματικά προς τον εν λόγω κύκλο 
μεταδευτεροβάθμιων σπουδών. ».

ε) δίπλωμα που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος
ολοκλήρωσε επιτυχώς κύκλο 
μεταδευτεροβάθμιων σπουδών διάρκειας 
τουλάχιστον τεσσάρων ετών ή ισοδύναμης 
διάρκειας υπό καθεστώς μερικής 
παρακολούθησης, ή εάν υπάρχει στο 
κράτος μέλος καταγωγής, ισοδύναμου 
αριθμού μονάδων του ευρωπαϊκού 
συστήματος μεταφοράς διδακτικών 
μονάδων (ECTS), σε πανεπιστήμιο ή 
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε άλλο 
ίδρυμα ανάλογου επιπέδου και, εάν 
συντρέχει περίπτωση, την επιτυχή 
ολοκλήρωση της επαγγελματικής 
κατάρτισης που απαιτείται 
συμπληρωματικά προς τον εν λόγω κύκλο 
μεταδευτεροβάθμιων σπουδών. ».

Or. en

Τροπολογία 414
Συλβάνα Ράπτη, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο γ
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 11 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δίπλωμα που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος 
ολοκλήρωσε επιτυχώς κύκλο 
μεταδευτεροβάθμιων σπουδών ελάχιστης 
διάρκειας τεσσάρων ετών ή ισοδύναμης 
διάρκειας υπό καθεστώς μερικής 
παρακολούθησης, ή εάν υπάρχει στο 
κράτος μέλος καταγωγής, ισοδύναμου 
αριθμού μονάδων του ευρωπαϊκού 
συστήματος μεταφοράς διδακτικών 
μονάδων (ECTS), σε πανεπιστήμιο ή 
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε άλλο 
ίδρυμα ανάλογου επιπέδου και, εάν 
συντρέχει περίπτωση, την επιτυχή 

ε) δίπλωμα που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος 
ολοκλήρωσε επιτυχώς κύκλο 
μεταδευτεροβάθμιων σπουδών ελάχιστης 
διάρκειας τεσσάρων ετών ή ισοδύναμης 
διάρκειας υπό καθεστώς μερικής 
παρακολούθησης, που εάν υπάρχει στο 
κράτος μέλος καταγωγής, αντιστοιχεί σε 
ισοδύναμο αριθμό μονάδων του 
ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς 
διδακτικών μονάδων (ECTS), σε 
πανεπιστήμιο ή ανώτατο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα ή σε άλλο ίδρυμα ανάλογου 
επιπέδου και, εάν συντρέχει περίπτωση, 
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ολοκλήρωση της επαγγελματικής 
κατάρτισης που απαιτείται 
συμπληρωματικά προς τον εν λόγω κύκλο 
μεταδευτεροβάθμιων σπουδών.

την επιτυχή ολοκλήρωση της 
επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτείται 
συμπληρωματικά προς τον εν λόγω κύκλο
μεταδευτεροβάθμιων σπουδών.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα έκφρασης των σπουδών σε μονάδες ECTS θα πρέπει να ισχύει όχι διαζευκτικά 
αλλά επιπροσθέτως στην ρητή μνεία της χρονικής τους διάρκειας.

Τροπολογία 415
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen, Wim van de Camp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Η δεύτερη παράγραφος διαγράφεται. διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 11 στοιχείο γ

Τροπολογία 416
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ a) 2a. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
58α, με σκοπό την προσαρμογή του 
καταλόγου του παραρτήματος ΙΙ, ώστε να 
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λαμβάνονται υπόψη τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα που πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1, 
στοιχείο γ), σημείο ii).

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 11 στοιχείο γ

Τροπολογία 417
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόσβαση σε και η άσκηση του 
επαγγέλματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 χορηγείται επίσης σε 
αιτούντες που κατέχουν βεβαίωση 
επάρκειας ή τίτλο εκπαίδευσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 και έχει εκδοθεί 
από κράτος μέλος στο οποίο το σχετικό
επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένο.

Η πρόσβαση σε και η άσκηση του 
επαγγέλματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 χορηγείται επίσης σε 
αιτούντες που έχουν ασκήσει το εν λόγω 
επάγγελμα με πλήρη απασχόληση επί δύο 
έτη κατά την τελευταία δεκαετία, σε άλλο
κράτος μέλος που δεν κατοχυρώνει 
νομοθετικά το επάγγελμα αυτό, και οι 
οποίοι κατέχουν μία ή περισσότερες 
βεβαιώσεις επάρκειας ή έναν ή 
περισσότερους τίτλους εκπαίδευσης.

Or. de

Τροπολογία 418
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 2



AM\916301EL.doc 11/105 PE498.002v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόσβαση σε και η άσκηση του 
επαγγέλματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 χορηγείται επίσης σε 
αιτούντες που κατέχουν βεβαίωση 
επάρκειας ή τίτλο εκπαίδευσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 και έχει εκδοθεί 
από κράτος μέλος στο οποίο το σχετικό
επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένο.

Η πρόσβαση σε και η άσκηση του 
επαγγέλματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 χορηγείται επίσης σε 
αιτούντες που έχουν ασκήσει το 
επάγγελμα που εξετάζεται στην εν λόγω 
παράγραφο με πλήρη απασχόληση επί 
δύο έτη κατά την τελευταία δεκαετία, σε 
άλλο κράτος μέλος που δεν κατοχυρώνει 
νομοθετικά το εν λόγω επάγγελμα και οι 
οποίοι διαθέτουν μία ή περισσότερες 
βεβαιώσεις επάρκειας ή έναν ή 
περισσότερους τίτλους εκπαίδευσης.

Or. el

Αιτιολόγηση

Επαναφορά μιας διάταξης διότι η κατάργηση της διετούς άσκησης του επαγγέλματος στην 
περίπτωση των επαγγελμάτων που δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα στο κράτος μέλος 
καταγωγής, οδηγεί στην αναγνώριση τίτλων σπουδών και όχι επαγγελματικών προσόντων.

Τροπολογία 419
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Το σημείο i του άρθρου 11 παραπέμπει στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας, στο οποίο 
περιλαμβάνονται επίσης επαγγέλματα και δραστηριότητες στον κλάδο της υγείας. Για λόγους 
κινητικότητας θα πρέπει να αναγνωρίζεται το επίπεδο εκπαίδευσης που βεβαιώνεται ή 
πιστοποιείται από το κράτος μέλος καταγωγής και για τα εκπαιδευτικά προγράμματα με ειδική 
διάρθρωση.

Τροπολογία 420
Barbara Weiler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 421
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Το σημείο ii του άρθρου 11, στοιχείο γ παραπέμπει στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας, 
στο οποίο περιλαμβάνονται κύκλοι επαγγελματικής κατάρτισης υψηλής ποιότητας. Με την 
ένταξη ολόκληρου του άρθρου 11, στοιχείο γ, οι εν λόγω κύκλοι επαγγελματικής κατάρτισης 
εξισώνονται με κύκλους ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.

Τροπολογία 422
Ewald Stadler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά επίπεδα τίτλων εκπαίδευσης, ειδικότερα των ελευθέριων επαγγελμάτων (ιατροί, 
φαρμακοποιοί, ορκωτοί λογιστές και φοροτεχνικοί, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, σύμβουλοι 
αρχιτέκτονες και μηχανικοί, πράκτορες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κτηνίατροι και οδοντίατροι) 
θα πρέπει να διατηρηθούν, δεδομένου ότι παρέχουν υπηρεσίες ζωτικής σημασίας και υψηλής 
εξειδίκευσης σε βασικούς τομείς της ζωής, όπως η υγεία, η δικαιοσύνη και το δομημένο 
περιβάλλον.

Τροπολογία 423
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 424
Barbara Weiler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 425
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Αιτιολόγηση

Με τη ρύθμιση την οποία πρότεινε η Επιτροπή καθίσταται δυνατή η μετάβαση από το επίπεδο 1 
στο επίπεδο 3. Επιπλέον, σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή, τα κράτη μέλη δύνανται να απορρίψουν 
τη μετάβαση από το επίπεδο 3 στο επίπεδο 4. Η ρύθμιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
περιορισμό της κινητικότητας για κύκλους επαγγελματικής κατάρτισης υψηλής ποιότητας, 
δεδομένου ότι στα κράτη μέλη αυτοί κατατάσσονται με διαφορετικό τρόπο είτε στο επίπεδο 3 
είτε στο επίπεδο 4.

Τροπολογία 426
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 13 - παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν είναι 
υποχρεωμένα να εγκρίνουν βεβαιώσεις
επάρκειας σύμφωνα με το παράρτημα V 
σημείο 5.6.2. για τη δημιουργία νέων 
φαρμακείων στα οποία θα έχει πρόσβαση 
το κοινό. Στο πνεύμα της παρούσας 
παραγράφου, νοούνται επίσης ως τέτοια 
τα φαρμακεία που άνοιξαν εντός των 
τριών τελευταίων ετών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Από τη νομολογία του Δικαστηρίου που παρατίθεται δεν προκύπτει καμία ανάγκη διαγραφής της 
λεγόμενης «ρήτρας τριετίας». Το Δικαστήριο δεν έχει εκφράσει καμία αμφιβολία στην πάγια 
νομολογία του σχετικά με τη νομιμότητα της ρύθμισης, τουναντίον έχει επισημάνει ότι τα κράτη 
μέλη είναι αρμόδια να λαμβάνουν βασικές αποφάσεις σχετικά με την οργάνωση του τομέα των 
φαρμακείων με δική τους ευθύνη.

Τροπολογία 427
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
τα ακόλουθα:

διαγράφεται

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

Or. de

Τροπολογία 428
Συλβάνα Ράπτη, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – στοιχείο β
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι η παρέκκλιση 
που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο είναι 
ακατάλληλη ή ότι δεν συμμορφώνεται με 
τη νομοθεσία της Ένωσης, θεσπίζει μια 
εκτελεστική απόφαση εντός έξι μηνών 
από τη λήψη όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών, με την οποία ζητά από το 
σχετικό κράτος μέλος να μην λάβει το 
προβλεπόμενο μέτρο. Ελλείψει αντίδρασης 
εκ μέρους της Επιτροπής εντός της εν 
λόγω προθεσμίας, η παρέκκλιση δύναται 

Εάν η Επιτροπή, αφού λάβει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες, θεωρεί ότι η 
εξεταζόμενη στο δεύτερο εδάφιο 
παρέκκλιση δεν ενδείκνυται ή δεν συνάδει 
προς την κοινοτική νομοθεσία, ζητεί από 
το οικείο κράτος μέλος, εντός τριών
μηνών, να αρνηθεί να λάβει το 
εξεταζόμενο μέτρο. Ελλείψει αντίδρασης 
εκ μέρους της Επιτροπής κατά το πέρας
της εν λόγω προθεσμίας, η παρέκκλιση 
δύναται να εφαρμοστεί.
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να εφαρμοστεί.

Or. el

Αιτιολόγηση

Σε περιπτώσεις όπου η παρέκκλιση, δεόντως αιτιολογημένη, κρίνεται απαραίτητη, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν πρωτεύοντα ρόλο.

Τροπολογία 429
Sandra Kalniete

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Τροπολογία 430
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 431
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να 
απαιτεί από τον αιτούντα την 
πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης
προσαρμογής επί έξι μήνες το μέγιστο 
πριν από την εισαγωγή στη δοκιμασία 
επάρκειας.

Or. en

Justification

Member States should be allowed to impose an additional compensation measure before 
admitting applicants to the aptitude test. A short adaptation period of a limited duration 
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before admission to the aptitude test serves to assure that he/she is able to correctly propose 
and fulfil the wide range of services in the host Member State which is regularly linked with 
judicial functions of the Member State.Civil law notaries have an obligation to contract 
(Kontrahierungszwang) and to proceed. This is important in the framework of authentic 
instruments and when notaries carry out judicial functions on behalf of the national courts 
(Gerichtskommissär in Austria and similar activities in Hungary, the Czech Republic, 
Slovakia). A civil law notary wishing to establish in another Member State cannot select 
notarial activities in this host Member State, but has to act and therefore have practical and 
theoretical knowledge in the whole services range of the notaries profession of the host 
Member State. He/she cannot refuse carrying out certain functions. This is a particularity that 
distinguishes notaries from other professions such as lawyers. The solution is to allow 
Member States to impose an additional compensation measure before admission to the 
aptitude test: a practical adaptation period (stage). This short adaptation period of a limited 
duration before admission of the applicant to the aptitude test can assure that he/she is able 
to correctly propose the wide range of services in the host Member State. It is in the interest 
of citizens and entreprises that notaries establishing in the host Member State are able to 
fulfil this obligation to contract.

Τροπολογία 432
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για λόγους εφαρμογής των παραγράφων 
1 και 5, νοούνται ως «τομείς γνώσεων 
ουσιωδώς διαφορετικοί» οι τομείς των 
οποίων η γνώση είναι απαραίτητη για την 
άσκηση του επαγγέλματος και ως προς 
τους οποίους η εκπαίδευση που έχει λάβει 
ο μετανάστης παρουσιάζει σημαντικές 
αποκλίσεις όσον αφορά το περιεχόμενο σε 
σχέση με την εκπαίδευση που απαιτείται 
στο κράτος μέλος υποδοχής.

4. Για λόγους εφαρμογής των παραγράφων 
1 και 5, νοούνται ως «τομείς γνώσεων 
ουσιωδώς διαφορετικοί» οι τομείς των 
οποίων η γνώση και η ικανότητα είναι 
απαραίτητες για την άσκηση του 
επαγγέλματος και ως προς τους οποίους η 
εκπαίδευση που έχει λάβει ο μετανάστης 
παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις όσον 
αφορά το περιεχόμενο σε σχέση με την 
εκπαίδευση που απαιτείται στο κράτος 
μέλος υποδοχής.

Or. en

Τροπολογία 433
Bernadette Vergnaud
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για λόγους εφαρμογής των παραγράφων 
1 και 5, νοούνται ως «τομείς γνώσεων 
ουσιωδώς διαφορετικοί» οι τομείς των 
οποίων η γνώση είναι απαραίτητη για την 
άσκηση του επαγγέλματος και ως προς 
τους οποίους η εκπαίδευση που έχει λάβει 
ο μετανάστης παρουσιάζει σημαντικές 
αποκλίσεις όσον αφορά το περιεχόμενο σε 
σχέση με την εκπαίδευση που απαιτείται 
στο κράτος μέλος υποδοχής.

4. Για λόγους εφαρμογής των παραγράφων 
1 και 5, νοούνται ως «τομείς γνώσεων 
ουσιωδώς διαφορετικοί» οι τομείς των 
οποίων η γνώση είναι απαραίτητη για την 
άσκηση του επαγγέλματος και ως προς 
τους οποίους η εκπαίδευση που έχει λάβει 
ο μετανάστης παρουσιάζει σημαντικές 
αποκλίσεις όσον αφορά τη διάρκεια ή το 
περιεχόμενο σε σχέση με την εκπαίδευση 
που απαιτείται στο κράτος μέλος 
υποδοχής.

Or. fr

Τροπολογία 434
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται δεόντως 
τηρούμενης της αρχής της αναλογικότητας. 
Ειδικότερα, εάν το κράτος μέλος υποδοχής 
προτίθεται να απαιτήσει από τον αιτούντα 
την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης 
προσαρμογής ή την υποβολή του σε 
δοκιμασία επάρκειας, πρέπει κατ' αρχάς να 
εξακριβώσει κατά πόσον οι γνώσεις, οι
δεξιότητες και οι ικανότητες που έχει 
αποκτήσει ο αιτών κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής εμπειρίας του και μέσω 
δια βίου μάθησης σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος ή σε τρίτη χώρα είναι ικανές να 
καλύψουν, πλήρως ή μερικώς, την 

5. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται δεόντως 
τηρούμενης της αρχής της αναλογικότητας. 
Ειδικότερα, εάν το κράτος μέλος υποδοχής 
προτίθεται να απαιτήσει από τον αιτούντα 
την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης 
προσαρμογής ή την υποβολή του σε 
δοκιμασία επάρκειας, πρέπει κατ' αρχάς να 
εξακριβώσει κατά πόσον οι 
επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες που έχει αποκτήσει ο αιτών 
κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής 
εμπειρίας του σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος ή σε τρίτη χώρα είναι ικανές να 
καλύψουν, πλήρως ή μερικώς, την 
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ουσιώδη διαφορά για την οποία γίνεται 
λόγος στην παράγραφο 4.

ουσιώδη διαφορά για την οποία γίνεται 
λόγος στην παράγραφο 4.

Or. de

Τροπολογία 435
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – στοιχείο ε
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να εξηγεί τις ουσιώδεις διαφορές όσον 
αφορά το περιεχόμενο·

γ) να εξηγεί τις ουσιώδεις διαφορές όσον 
αφορά το περιεχόμενο καθώς και με ποιον 
τρόπο επηρεάζουν την ικανότητα του 
επαγγελματία να ασκεί το επάγγελμά του 
με ικανοποιητικό τρόπο στο κράτος μέλος 
υποδοχής·

Or. fr

Τροπολογία 436
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – στοιχείο ε
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να εξηγεί γιατί λόγω των ανωτέρω 
ουσιωδών διαφορών, ο αιτών δεν μπορεί 
να ασκήσει το επάγγελμά του με 
ικανοποιητικό τρόπο στην επικράτεια του 
κράτους μέλους υποδοχής·

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 437
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – στοιχείο ε
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να εξηγεί γιατί οι εν λόγω ουσιώδεις 
διαφορές δεν μπορούν να αντισταθμιστούν 
από τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες του αιτούντος, τις οποίες έχει 
αποκτήσει κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής του εμπειρίας και μέσω 
δια βίου μάθησης.

ε) να εξηγεί γιατί οι εν λόγω ουσιώδεις 
διαφορές δεν μπορούν να αντισταθμιστούν 
από τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες του αιτούντος, τις οποίες έχει 
αποκτήσει κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής του εμπειρίας και μέσω
πιστοποιημένης από αρμόδιους φορείς
δια βίου μάθησης.

Or. el

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 438
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – στοιχείο ε
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η δοκιμασία επάρκειας που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 διοργανώνεται 
τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και οι
αιτούντες δικαιούνται να επαναλάβουν τη 
δοκιμασία τουλάχιστον μία φορά εάν 
αποτύχουν στην πρώτη τους προσπάθεια.

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η
δοκιμασία επάρκειας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 διοργανώνεται το αργότερο 
εντός έξι μηνών μετά την επιβολή 
αντισταθμιστικού μέτρου για έναν 
συγκεκριμένο αιτούντα που υποβάλλει 
αίτηση αναγνώρισης προσόντων. Οι
αιτούντες δικαιούνται να επαναλάβουν τη 
δοκιμασία τουλάχιστον μία φορά εάν 
αποτύχουν στην πρώτη τους προσπάθεια.
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Or. cs

Αιτιολόγηση

Σε διαφορετική περίπτωση, τα κράτη μέλη θα υποχρεώνονται να παρέχουν δοκιμασία 
επάρκειας δύο φορές το χρόνο, εφόσον δεν υποβάλλεται καμία αίτηση για αναγνώριση 
προσόντων. Ειδικά στην περίπτωση επαγγελμάτων που δεν παρουσιάζουν μεγάλη κινητικότητα, 
καθώς και στα μικρά κράτη μέλη, το εν λόγω μέτρο θα επιφέρει άσκοπη και υπερβολική 
διοικητική επιβάρυνση.

Τροπολογία 439
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 – στοιχείο στ (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Μετά την παράγραφο 8, προστίθεται 
η ακόλουθη νέα παράγραφος:
Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 έως 
8, από [να εισαχθεί η ημερομηνία – η 
ημέρα μετά την ημερομηνία που ορίζεται 
στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3] και κάθε πέντε έτη στη 
συνέχεια, οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών υποβάλλουν στην Επιτροπή και 
στα άλλα κράτη μέλη δημόσια διαθέσιμες 
εκθέσεις με τις αποφάσεις τους σχετικά 
με τα αντισταθμιστικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της αιτιολόγησής 
τους, καθώς επίσης εάν επιτεύχθηκε 
πρόοδος ως προς τον περαιτέρω 
συντονισμό με τα άλλα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινών αρχών 
εκπαίδευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που στοχεύει στη διασφάλιση της διαφάνειας και του συντονισμού ανάμεσα στα 
κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των αντισταθμιστικών μέτρων.
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Τροπολογία 440
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 17 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 νέο 

(13a) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαιτούν από επαγγελματίες άλλων 
κρατών μελών να αποδείξουν ότι έχουν 
λάβει μέτρα για συνεχή επαγγελματική 
εξέλιξη, μόνο εάν το κράτος μέλος 
υποδοχής απαιτεί από τους υπηκόους του 
να λάβουν τα εν λόγω μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 441
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Κεφάλαιο III – Τίτλος και διατάξεις

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Στο κεφάλαιο ΙΙΙ, ο τίτλος 
αντικαθίσταται ως εξής:
Αναγνώριση βάσει ενός κοινού συνόλου 
προϋποθέσεων και επιπέδων κατάρτισης
(Η παρούσα τροπολογία αφορά το σύνολο 
του κειμένου· η έγκρισή της απαιτεί 
αντίστοιχες αλλαγές σε ολόκληρο το 
κείμενο.)

Or. fr
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Τροπολογία 442
Heide Rühle, Andreas Schwab

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 58α όσον αφορά την 
τροποποίηση των κατάλογων των 
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα IV και αποτελούν αντικείμενο 
αναγνώρισης της επαγγελματικής 
εμπειρίας δυνάμει του άρθρου 16, 
προκειμένου να ενημερωθεί ή να 
διευκρινιστεί η ονοματολογία, χωρίς αυτό 
να συνεπάγεται οποιονδήποτε περιορισμό 
του πεδίου των δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με τις εκάστοτε κατηγορίες, 
ούτε να εντάσσονται σε διαφορετικό 
κατάλογο επιμέρους δραστηριότητες, οι 
οποίες εμπίπτουν ήδη σε κατάλογο του 
παραρτήματος IV.

Or. de

Τροπολογία 443
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι παράγραφοι 4, 6 και 7 του άρθρου 
21 απαλείφονται.

(15) Η παράγραφος 7 του άρθρου 21 
απαλείφεται.

Or. de
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Τροπολογία 444
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 8 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαιτούν ότι οι επαγγελματίες που 
κατέχουν τους τίτλους εκπαίδευσης που 
αναφέρονται στο παράρτημα V, σημεία 
5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 
5.5.2, 5.6.2 και 5.7.1 επωφελούνται από 
τις διατάξεις της παραγράφου 1 μόνο εάν 
πληρούν τις προϋποθέσεις τα 3 
προηγούμενα έτη ή μπορούν να 
αποδείξουν μέσω βεβαίωσης από κάποια 
αρμόδια αρχή ή άλλον σχετικό οργανισμό, 
ότι ασκούσαν πραγματικά και νόμιμα τις 
εν λόγω δραστηριότητες επί τουλάχιστον 
τρία διαδοχικά έτη κατά τα πέντε έτη 
πριν από την ημερομηνία έκδοσης της 
βεβαίωσης. Εφόσον κάτι τέτοιο δεν 
παρασχεθεί, τα κράτη μέλη δύνανται να 
αξιολογούν τα προσόντα ενός 
επαγγελματία δυνάμει των διατάξεων του 
Τίτλου III, Κεφάλαιο I, ή να χορηγούν 
περιορισμένη πρόσβαση στο επάγγελμα 
βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία προσφέρει στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να συνδέουν την αυτόματη αναγνώριση 
με την απαίτηση απόδειξης πρόσφατης και σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας.

Τροπολογία 445
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Στο άρθρο 21, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
(4) Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν είναι 
υποχρεωμένα να εγκρίνουν βεβαιώσεις 
επάρκειας σύμφωνα με το παράρτημα V 
σημείο 5.6.2. για τη δημιουργία νέων 
φαρμακείων, στα οποία θα έχει πρόσβαση 
το κοινό. Στο πνεύμα της παρούσας 
παραγράφου, νοούνται επίσης ως τέτοια 
τα φαρμακεία που άνοιξαν εντός των 
τριών τελευταίων ετών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω των υφιστάμενων διαφορών μεταξύ των νομικών καθεστώτων των κρατών μελών όσον 
αφορά την εγκατάσταση φαρμακείων, θα πρέπει να διατηρηθεί η ρήτρα τριετίας.

Τροπολογία 446
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 21α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 συνοδεύεται από μια 
έκθεση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση 
του αναφερθέντος τίτλου εκπαίδευσης με 
τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας. Η έκθεση εκδίδεται από μια 
κατάλληλη αρχή ή φορέα που έχει 
διοριστεί από το κράτος μέλος και έχει 
την ικανότητα να αξιολογήσει τη 
συμμόρφωση των τίτλων εκπαίδευσης με 

διαγράφεται
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την παρούσα οδηγία.

Or. de

Τροπολογία 447
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 21 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 συνοδεύεται από μια 
έκθεση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση 
του αναφερθέντος τίτλου εκπαίδευσης με 
τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας. Η έκθεση εκδίδεται από μια 
κατάλληλη αρχή ή φορέα που έχει 
διοριστεί από το κράτος μέλος και έχει 
την ικανότητα να αξιολογήσει τη 
συμμόρφωση των τίτλων εκπαίδευσης με 
την παρούσα οδηγία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 448
Sari Essayah, Hannu Takkula

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 21 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 συνοδεύεται από μια 
έκθεση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση 

διαγράφεται
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του αναφερθέντος τίτλου εκπαίδευσης με 
τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας. Η έκθεση εκδίδεται από μια 
κατάλληλη αρχή ή φορέα που έχει 
διοριστεί από το κράτος μέλος και έχει 
την ικανότητα να αξιολογήσει τη 
συμμόρφωση των τίτλων εκπαίδευσης με 
την παρούσα οδηγία.

Or. fi

Τροπολογία 449
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 21α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι οι 
γνωστοποιηθείσες πράξεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία, 
εκδίδει μια εκτελεστική απόφαση σχετικά 
με την εν λόγω έλλειψη συμμόρφωσης 
εντός έξι μηνών από τη λήψη όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών.».

4. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι οι 
γνωστοποιηθείσες πράξεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία, 
εκδίδει μια εκτελεστική απόφαση σχετικά 
με την εν λόγω έλλειψη συμμόρφωσης 
εντός έξι μηνών από τη λήψη όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 58, 
παράγραφος 2.».

Or. de

Τροπολογία 450
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Στο άρθρο 22 προστίθεται η 
ακόλουθη δεύτερη παράγραφος:

διαγράφεται

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποφυγή άσκοπου διοικητικού φόρτου.

Τροπολογία 451
Emma McClarkin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

και κάθε πέντε έτη στη συνέχεια, οι 
αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη 
υποβάλλουν δημόσια διαθέσιμες εκθέσεις 
στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη 
που αφορούν τις διαδικασίες συνεχούς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που αφορούν 
ιατρούς, ειδικούς ιατρούς, νοσοκόμους 
υπεύθυνους για γενική περίθαλψη, 
οδοντιάτρους, ειδικευμένους οδοντιάτρους, 
κτηνιάτρους, μαίες και φαρμακοποιούς. γ) 
Τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν ένα 
σύστημα που να διασφαλίζει ότι οι 
επαγγελματίες του κλάδου υγείας 
ανανεώνουν τακτικά τις ικανότητές τους 
μέσω της συνεχούς επαγγελματικής 
εξέλιξης.

Or. en

Τροπολογία 452
Louis Grech

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 453
Constance Le Grip

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του 
πρώτου εδαφίου, από [να εισαχθεί η 
ημερομηνία - η ημέρα μετά από την 
ημερομηνία που ορίζεται στο πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3] 
και κάθε πέντε έτη στη συνέχεια, οι 
αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη 
υποβάλλουν δημόσια διαθέσιμες εκθέσεις 
στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη 
που αφορούν τις διαδικασίες συνεχούς 
επαγγελματικής εξέλιξης που αφορούν 
ιατρούς, ειδικούς ιατρούς, νοσοκόμους 
υπεύθυνους για γενική περίθαλψη, 
οδοντιάτρους, ειδικευμένους οδοντιάτρους, 
κτηνιάτρους, μαίες και φαρμακοποιούς. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν 
συστήματα που να διασφαλίζουν ότι οι 
επαγγελματίες μπορούν να ανανεώνουν 
τακτικά τις δεξιότητες και τις γνώσεις 
τους σχετικά με τους κώδικες 
επαγγελματικής δεοντολογίας μέσω 
κάποιας μορφής συνεχούς 
επαγγελματικής εξέλιξης.

Or. en

Τροπολογία 454
Phil Prendergast
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 455
Phil Prendergast

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ένα 
σύστημα που να διασφαλίζει ότι οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας 
μπορούν να ανανεώνουν τακτικά τις 
δεξιότητές τους μέσω της συνεχούς 
επαγγελματικής εξέλιξης.

Or. en



AM\916301EL.doc 35/105 PE498.002v01-00

EL

Τροπολογία 456
Bernadette Vergnaud

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Όσον αφορά τα πρόσωπα που ξεκίνησαν 
τις σπουδές τους πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 1972, η αναφερόμενη στο 
πρώτο εδάφιο εκπαίδευση δύναται να 
περιλαμβάνει πρακτική εκπαίδευση 
πανεπιστημιακού επιπέδου διάρκειας έξι 
μηνών, πραγματοποιούμενη με πλήρη 
παρακολούθηση υπό την εποπτεία των 
αρμοδίων αρχών.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
τα κράτη μέλη μπορούν κατ’ εξαίρεση να 
γνωστοποιούν, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
21α, ένα πρόγραμμα κατάρτισης που 
περιλαμβάνει λιγότερα από έξι έτη 
φοίτησης, τα οποία επιπλέον θα μπορούν 
να εκφράζονται και με τις ισοδύναμες 
διδακτικές μονάδες του συστήματος 
ECTS, υπό την προϋπόθεση ότι το εν 
λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον 5500 ώρες θεωρητικής και 
πρακτικής κατάρτισης που 
πραγματοποιείται εντός ή υπό την 
εποπτεία του πανεπιστημίου. Σε αυτήν 
την περίπτωση, η έκθεση που 
προβλέπεται στο άρθρο 21α παράγραφος 
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2 θα πρέπει να συνοδεύεται από μια 
πρόσθετη αξιολόγηση η οποία θα 
πραγματοποιείται από έναν ανεξάρτητο 
οργανισμό και βάσει της οποίας θα 
επιβεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα 
κατάρτισης είναι επαρκούς ποιότητας και 
πληροί τις απαιτήσεις τις παρούσας 
οδηγίας.

Or. fr

Τροπολογία 457
Anna Hedh

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. sv

Τροπολογία 458
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάθεση των διδακτικών μονάδων του συστήματος ECTS παρουσιάζει μεγάλες διαφορές σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η αναφορά στο σύστημα ECTS δεν επιτρέπεται να 
αντικαθιστά τα άλλα κριτήρια, αλλά μπορεί μόνο να χρησιμοποιείται επιπροσθέτως.

Τροπολογία 459
Philippe Juvin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διατηρηθεί το ελάχιστο επίπεδο σπουδών που προβλέπεται στην ισχύουσα οδηγία 
2005/36/ΕΚ, δηλαδή τα έξι έτη φοίτησης, ώστε να καταστεί δυνατή η εκ των άνω εναρμόνιση 
των εκπαιδευτικών συστημάτων. Μεταξύ άλλων, αυτό είναι αναγκαίο ώστε να ληφθούν υπόψη 
ιδίως οι πρακτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται σε νοσοκομεία.
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Τροπολογία 460
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
4:

διαγράφεται

«
Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
προκειμένου να διευκρινίσει:
(α) την προσήκουσα γνώση των 
επιστημών που αναφέρονται στο στοιχείο 
α) της παραγράφου 3 σύμφωνα με την 
επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο και 
τις αναγκαίες ικανότητες που 
συνεπάγεται η εν λόγω γνώση·
(β) τον βαθμό της επαρκούς κατανόησης 
των στοιχείων που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) της παραγράφου 3 και τις 
αναγκαίες ικανότητες για την εν λόγω 
κατανόηση σύμφωνα με την 
επιστημονική πρόοδο και τις εξελίξεις 
στον τομέα της εκπαίδευσης στα κράτη 
μέλη
(γ) την προσήκουσα γνώση των κλινικών 
θεμάτων και πρακτικών που αναφέρονται 
στο στοιχείο γ) της παραγράφου 3 και τις 
αναγκαίες ικανότητες που πρέπει να 
συνεπάγεται η εν λόγω γνώση δεδομένης 
της επιστημονικής και τεχνολογικής 
προόδου
(δ) την καταλληλότητα της κλινικής 
εμπειρίας που αναφέρεται στο στοιχείο δ) 
της παραγράφου 3 και τις αναγκαίες 
ικανότητες που πρέπει να συνεπάγεται η 
εν λόγω πείρα δεδομένης της 
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επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου 
καθώς και των εξελίξεων στον τομέα της 
εκπαίδευσης στα κράτη μέλη.
»

Or. de

Τροπολογία 461
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ανατίθεται στην Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με επαγγελματικούς φορείς
όπως προβλέπει το άρθρο 58α (νέο) και 
ενσωματώνοντας τις προτάσεις τους, η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
προκειμένου να διευκρινίσει:

Or. en

Τροπολογία 462
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 
τα ακόλουθα:
(2) Η εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών 
περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική 
κατάρτιση, η οποία πραγματοποιείται σε 
πανεπιστημιακό κέντρο, σε νοσοκομειακό 
και πανεπιστημιακό κέντρο ή, 
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ενδεχομένως, σε ίδρυμα ιατρικής 
περίθαλψης εγκεκριμένο για το σκοπό 
αυτό από τις αρμόδιες αρχές ή τους 
αρμόδιους φορείς.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την τήρηση 
των ελάχιστων απαιτήσεων του 
παραρτήματος V σημείο 5.1.3 για τους 
διάφορους ειδικούς τομείς, όσον αφορά 
τη διάρκεια και το περιεχόμενο της 
εκπαίδευσης ειδικευόμενων ιατρών. Η 
εκπαίδευση πραγματοποιείται υπό τον 
έλεγχο των αρμοδίων αρχών ή φορέων 
και προϋποθέτει την προσωπική 
συμμετοχή του ειδικευόμενου ιατρού στη 
δραστηριότητα και στις ευθύνες που 
συνεπάγονται οι συγκεκριμένες 
υπηρεσίες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καθιερωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένας ενιαίος ορισμός των ιατρών και των 
ειδικευμένων ιατρών ως προς τη διάρκεια και το περιεχόμενο, προκειμένου να εξασφαλισθεί ο 
ομοιόμορφος έλεγχος των γνώσεων, των πρακτικών και των γενικών επαγγελματικών 
δεξιοτήτων. Κατά την κατάρτιση των κριτηρίων, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει επίσης 
υπόψη τις ειδικές γνώσεις των ευρωπαϊκών επαγγελματικών οργανώσεων. Η πρόταση αυτή 
αναμένεται να αποτελέσει την αφετηρία συζήτησης για τα σχετικά μέτρα ενοποίησης.

Τροπολογία 463
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2005/36
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
απαιτήσεις εκπαίδευσης ειδικευμένων 
ιατρών πληρούν τις ακόλουθες βασικές 
προϋποθέσεις:
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α) έχει διάρκεια τουλάχιστον πέντε έτη η 
οποία μπορεί, συμπληρωματικά, να 
εκφράζεται με τις ισοδύναμες διδακτικές 
μονάδες του συστήματος ECTS. Η εν 
λόγω εκπαίδευση πραγματοποιείται υπό 
τον έλεγχο των αρμοδίων αρχών ή 
φορέων και προϋποθέτει την προσωπική 
συμμετοχή του ειδικευόμενου ιατρού στη 
δραστηριότητα και στις ευθύνες που 
συνεπάγονται οι συγκεκριμένες 
υπηρεσίες.
β) εξασφαλίζει ότι ο ειδικευόμενος ιατρός
έχει αποκτήσει ικανότητες στους 
ακόλουθους τομείς:
i) επικοινωνία,
ii) επίλυση προβλημάτων,
iii) εφαρμογή γνώσεων και επιστήμης,
iv) εξέταση ασθενούς,
v) διαχείριση/θεραπεία ασθενούς,
vi) χρήση του κοινωνικού και κοινοτικού 
πλαισίου για την υγεία,
vii) ενδοσκόπηση,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκπαίδευση των ειδικευμένων ιατρών πρέπει να ανανεώνεται.

Τροπολογία 464
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν 
στις εθνικές νομοθεσίες τους μερικές 
εξαιρέσεις από τμήματα της εκπαίδευσης 
ειδικευμένων ιατρών, εφόσον το εν λόγω 

3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν 
στις εθνικές νομοθεσίες τους μερικές 
εξαιρέσεις από τμήματα της εκπαίδευσης 
ειδικευμένων ιατρών, εφόσον το εν λόγω 



PE498.002v01-00 42/105 AM\916301EL.doc

EL

τμήμα της εκπαίδευσης έχει 
πραγματοποιηθεί ήδη κατά τη διάρκεια της 
ολοκλήρωσης ενός άλλου προγράμματος 
εκπαίδευσης ειδικότητας που αναφέρεται 
στο στοιχείο 5.1.3 του παραρτήματος V με 
την προϋπόθεση ότι ο επαγγελματίας έχει 
ήδη λάβει τον προηγούμενο τίτλο 
ειδικότητας στο εν λόγω κράτος μέλος. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
χορηγηθείσα εξαίρεση δεν υπερβαίνει το 
ένα τρίτο της ελάχιστης διάρκειας των 
κύκλων εκπαίδευσης ειδικευμένων 
ιατρών όπως αναφέρεται στο άρθρο 5.1.3 
του παραρτήματος V.

τμήμα της εκπαίδευσης έχει 
πραγματοποιηθεί ήδη κατά τη διάρκεια της 
ολοκλήρωσης ενός άλλου προγράμματος 
εκπαίδευσης ειδικότητας που αναφέρεται 
στο στοιχείο 5.1.3 του παραρτήματος V με 
την προϋπόθεση ότι ο επαγγελματίας έχει 
ήδη λάβει τον προηγούμενο τίτλο 
ειδικότητας στο εν λόγω κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 465
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 – στοιχείο γ
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
όσον αφορά τις τροποποιήσεις των 
ελάχιστων περιόδων εκπαίδευσης που 
αναφέρονται στο σημείο 5.1.3 του 
παραρτήματος V στην επιστημονική και 
τεχνολογική πρόοδο.

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
όσον αφορά τις τροποποιήσεις των 
ελάχιστων απαιτήσεων που αναφέρονται
στο σημείο 5.1.3 του παραρτήματος V ως 
προς τη διάρκεια και το περιεχόμενο της 
εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις 
ευρωπαϊκές επαγγελματικές οργανώσεις. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καθιερωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένας ενιαίος ορισμός των ιατρών και των 
ειδικευμένων ιατρών ως προς τη διάρκεια και το περιεχόμενο, προκειμένου να εξασφαλισθεί ο 
ομοιόμορφος έλεγχος των γνώσεων, των πρακτικών και των γενικών επαγγελματικών 
δεξιοτήτων.. Κατά την κατάρτιση των κριτηρίων, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει επίσης 
υπόψη τις ειδικές γνώσεις των ευρωπαϊκών επαγγελματικών οργανώσεων. Η πρόταση αυτή 
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αναμένεται να αποτελέσει την αφετηρία συζήτησης για τα σχετικά μέτρα ενοποίησης.

Τροπολογία 466
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 – στοιχείο γ
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
όσον αφορά τις τροποποιήσεις των 
ελάχιστων περιόδων εκπαίδευσης που 
αναφέρονται στο σημείο 5.1.3 του 
παραρτήματος V στην επιστημονική και 
τεχνολογική πρόοδο.

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με επαγγελματικούς φορείς 
όπως προβλέπει το άρθρο 58α (νέο) και 
ενσωματώνοντας τις προτάσεις τους, η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
όσον αφορά τις τροποποιήσεις των 
ελάχιστων περιόδων εκπαίδευσης που 
αναφέρονται στο σημείο 5.1.3 του 
παραρτήματος V στην επιστημονική και 
τεχνολογική πρόοδο.

Or. en

Τροπολογία 467
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 58α όσον αφορά την 
ενσωμάτωση στο παράρτημα V σημείο 
5.1.3 νέων ιατρικών ειδικοτήτων κοινών 
τουλάχιστον στο ένα τρίτο των κρατών 
μελών, προκειμένου η παρούσα οδηγία να 
ενημερώνεται σύμφωνα με την εξέλιξη των 

Ανατίθεται στην Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με επαγγελματικούς φορείς 
όπως προβλέπει το άρθρο 58α (νέο) και 
ενσωματώνοντας τις προτάσεις τους, η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
όσον αφορά την ενσωμάτωση στο 
παράρτημα V σημείο 5.1.3 νέων ιατρικών 
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εθνικών νομοθεσιών. ειδικοτήτων κοινών τουλάχιστον στο ένα 
τρίτο των κρατών μελών, προκειμένου η 
παρούσα οδηγία να ενημερώνεται 
σύμφωνα με την εξέλιξη των εθνικών 
νομοθεσιών.

Or. en

Τροπολογία 468
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση 
νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική 
περίθαλψη προϋποθέτει γενική σχολική 
εκπαίδευση τουλάχιστον 10 ετών, η οποία 
βεβαιώνεται από δίπλωμα, πιστοποιητικό ή 
άλλον τίτλο που έχει χορηγηθεί από τις 
αρμόδιες αρχές ή τους αρμόδιους φορείς 
ενός κράτους μέλους ή από πιστοποιητικό 
που βεβαιώνει την επιτυχία σε εισαγωγικές 
εξετάσεις, ισοδύναμου επιπέδου, στις 
επαγγελματικές σχολές νοσοκόμων. Με 
την επιφύλαξη των ανωτέρω, τα κράτη 
μέλη δύνανται να ορίσουν σε εθνικό 
επίπεδο γενική σχολική εκπαίδευση 
μεγαλύτερης διάρκειας ως προϋπόθεση 
για την εισαγωγή στην εκπαίδευση».

Or. de

Justification

Die Richtlinie koordiniert die Mindestanforderungen an die Ausbildung. Durch die 
Kumulation von Jahren und Stunden in Artikel 31 Absatz 3 Unterabsatz 1 werden diese 
bereits – wie bei den Ärzten – verschärft. Wie bei den Ärzten, bei denen den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten durch Absenkung der Mindestausbildungsdauer in 
Jahren Rechnung getragen wird, ist es auch bei den Krankenschwestern und -pflegern, die für 
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, notwendig, den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen. Die Mitgliedstaaten haben die 
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Möglichkeit, auf nationaler Ebene über diesen Mindestansatz hinauszugehen und mehr als 
zehn Jahre allgemeine Schulbildung als Zulassungsvoraussetzung zur Ausbildung 
vorzuschreiben.

Τροπολογία 469
Barbara Weiler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 470
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση 
νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική 
περίθαλψη προϋποθέτει γενική σχολική 
εκπαίδευση 12 ετών, η οποία βεβαιώνεται 
από δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο 

1. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση 
νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική 
περίθαλψη προϋποθέτει γενική σχολική 
εκπαίδευση τουλάχιστον 10 ετών από τα 
δώδεκα έτη γενικής σχολικής 



PE498.002v01-00 46/105 AM\916301EL.doc

EL

που έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές 
ή τους αρμόδιους φορείς ενός κράτους 
μέλους ή από πιστοποιητικό που βεβαιώνει 
την επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις, 
ισοδύναμου επιπέδου, στις 
επαγγελματικές σχολές νοσοκόμων.

εκπαίδευσης, η οποία πρέπει επίσης να 
έχει ολοκληρωθεί κατά την περίοδο 
εκπαίδευσης. Η ολοκλήρωση της γενικής 
σχολικής εκπαίδευσης των δώδεκα ετών 
πρέπει να βεβαιώνεται από δίπλωμα, 
πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο που έχει 
χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές ή τους 
αρμόδιους φορείς ενός κράτους μέλους ή 
από πιστοποιητικό που βεβαιώνει την 
επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις, 
ισοδύναμου επιπέδου.

Or. en

Τροπολογία 471
Birgit Collin-Langen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση 
νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική 
περίθαλψη προϋποθέτει γενική σχολική 
εκπαίδευση 10 ετών, η οποία βεβαιώνεται 
από δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο 
που έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές 
ή τους αρμόδιους φορείς ενός κράτους 
μέλους ή από πιστοποιητικό που βεβαιώνει 
την επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις, 
ισοδύναμου επιπέδου, στις επαγγελματικές 
σχολές νοσοκόμων.

Or. de

Τροπολογία 472
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fi

Τροπολογία 473
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση 
νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική 
περίθαλψη προϋποθέτει γενική σχολική 
εκπαίδευση τουλάχιστον 10 ετών, η οποία 
βεβαιώνεται από δίπλωμα, πιστοποιητικό ή 
άλλον τίτλο που έχει χορηγηθεί από τις 
αρμόδιες αρχές ή τους αρμόδιους φορείς 
ενός κράτους μέλους ή από πιστοποιητικό 
που βεβαιώνει την επιτυχία σε εισαγωγικές 
εξετάσεις, ισοδύναμου επιπέδου, στις 
επαγγελματικές σχολές νοσοκόμων.

Or. de
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Τροπολογία 474
Mikael Gustafsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση της ποιότητας της νοσηλευτικής σε ένα όλο και πιο σύνθετο σύστημα υγείας απαιτεί 
τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη οργανωθεί σύμφωνα 
με τη γενική σχολική εκπαίδευση 12 ετών για την εισαγωγή σε επαγγελματικές σχολές 
νοσοκόμων. Για τα κράτη μέλη όπου προβλέπονται λιγότερα έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης 
πρέπει να υπάρχει, προς αποφυγή τυχόν προβλημάτων στην αγορά εργασίας, μεταβατική 
περίοδος 5 ετών. Δεύτερον, τα εν λόγω κράτη μέλη μπορούν να αποδείξουν ότι το επίπεδο 
ποιότητάς τους είναι ισοδύναμο.

Τροπολογία 475
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Othmar 
Karas, Jürgen Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 – στοιχείο α



AM\916301EL.doc 49/105 PE498.002v01-00

EL

Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση 
νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική 
περίθαλψη προϋποθέτει:

Or. en

Τροπολογία 476
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση 
νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική 
περίθαλψη προϋποθέτει γενική σχολική 
εκπαίδευση τουλάχιστον 10 ετών, η οποία 
βεβαιώνεται από δίπλωμα, πιστοποιητικό ή 
άλλον τίτλο που έχει χορηγηθεί από τις 
αρμόδιες αρχές ή τους αρμόδιους φορείς 
ενός κράτους μέλους ή από πιστοποιητικό 
που βεβαιώνει την επιτυχία σε εισαγωγικές 
εξετάσεις, ισοδύναμου επιπέδου, στις 
επαγγελματικές σχολές νοσοκόμων.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η διατήρηση της δεκαετούς υποχρεωτικής περιόδου σχολικής φοίτησης πριν από την έναρξη της 
εκπαίδευσης νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική περίθαλψη λαμβάνει υπόψη τα εκπαιδευτικά 
συστήματα των κρατών μελών, στην περίπτωση που υπάρχει διττό εκπαιδευτικό σύστημα 
πρακτικής φύσεως που συμπληρώνεται από επαγγελματικές σχολές, το οποίο, λόγω των υψηλών 
οφελών του σε πρακτικό και κοινωνικό επίπεδο, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

Τροπολογία 477
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Othmar 
Karas, Jürgen Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 – στοιχείο α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α. ολοκλήρωση γενικής σχολικής 
εκπαίδευσης τουλάχιστον 10 ετών, η 
οποία πρέπει να βεβαιώνεται από 
δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο 
που έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες 
αρχές ή τους αρμόδιους φορείς ενός 
κράτους μέλους ή από πιστοποιητικό που 
βεβαιώνει την επιτυχία σε εισαγωγικές 
εξετάσεις ισοδύναμου επιπέδου και 
παρέχει πρόσβαση σε επαγγελματική 
σχολή νοσοκόμων, ή

Or. en

Τροπολογία 478
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 – στοιχείο α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α. Τα κριτήρια εισαγωγής της 
παραγράφου 1 για την εκπαίδευση 
νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική 
περίθαλψη πληρούνται επίσης, εάν μετά 
από τουλάχιστον δεκαετή σχολική 
εκπαίδευση και την επιτυχή ολοκλήρωσή 
της εξασφαλίζεται δικαίωμα πρακτικής 
εκπαίδευσης στον τομέα της 
νοσηλευτικής με ταυτόχρονη 
παρακολούθηση επαγγελματικής σχολής 
νοσηλευτικής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση της δεκαετούς υποχρεωτικής περιόδου σχολικής φοίτησης πριν από την έναρξη της 
εκπαίδευσης νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική περίθαλψη και η διαμόρφωση «ισοδύναμου 
επιπέδου» λαμβάνουν υπόψη τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών, στην περίπτωση 
που υπάρχει διττό εκπαιδευτικό σύστημα πρακτικής φύσεως που συμπληρώνεται από 
επαγγελματικές σχολές, το οποίο, λόγω των υψηλών οφελών του σε πρακτικό και κοινωνικό 
επίπεδο, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

Τροπολογία 479
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β. κατοχή διπλώματος, πιστοποιητικού ή 
άλλου τίτλου εκπαίδευσης που παρέχει 
πρόσβαση, βάσει γενικής σχολικής 
εκπαίδευσης 12 ετών, σε πανεπιστήμια ή 
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που 
αναγνωρίζονται ως ισοδύναμου επιπέδου.

Or. en
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Τροπολογία 480
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ανατίθεται στην Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με επαγγελματικούς φορείς 
όπως προβλέπει το άρθρο 58α (νέο) και 
ενσωματώνοντας τις προτάσεις τους, η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
όσον αφορά τις τροποποιήσεις του 
καταλόγου που ορίζεται στο σημείο 5.2.1. 
του παραρτήματος V με σκοπό την 
προσαρμογή του στην πρόοδο στους τομείς 
της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της 
τεχνολογίας.

Or. en

Τροπολογία 481
Phil Prendergast

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 482
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκπαίδευση του νοσοκόμου υπεύθυνου 
για γενική περίθαλψη περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τριετείς σπουδές ή 4600 ώρες 
θεωρητικής και κλινικής κατάρτισης· η 
θεωρητική κατάρτιση καλύπτει 
τουλάχιστον το ένα τρίτο και η κλινική 
κατάρτιση τουλάχιστον τη μισή ελάχιστη
διάρκεια της εκπαίδευσης. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να παραχωρούν μερική εξαίρεση 
σε πρόσωπα που έχουν λάβει τμήμα της 
υπό εξέταση εκπαίδευσης στο πλαίσιο 
άλλης εκπαίδευσης τουλάχιστον 
ισοδύναμου επιπέδου.

Η εκπαίδευση του νοσοκόμου υπεύθυνου 
για γενική περίθαλψη περιλαμβάνει 
τουλάχιστον 4600 ώρες θεωρητικής και 
κλινικής κατάρτισης· η θεωρητική 
κατάρτιση καλύπτει τουλάχιστον το ένα 
τρίτο και η κλινική κατάρτιση τουλάχιστον 
τη μισή ελάχιστη διάρκεια της 
εκπαίδευσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
παραχωρούν μερική εξαίρεση σε πρόσωπα 
που έχουν λάβει τμήμα της υπό εξέταση 
εκπαίδευσης στο πλαίσιο άλλης 
εκπαίδευσης τουλάχιστον ισοδύναμου 
επιπέδου.

Or. en

Τροπολογία 483
Mikael Gustafsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκπαίδευση του νοσοκόμου υπεύθυνου 
για γενική περίθαλψη περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τριετείς σπουδές ή 4600 ώρες 
θεωρητικής και κλινικής κατάρτισης· η 

Η εκπαίδευση του νοσοκόμου υπεύθυνου 
για γενική περίθαλψη εξαρτάται από τα 
κράτη μέλη αλλά περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τριετείς σπουδές ή 4600 ώρες 
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θεωρητική κατάρτιση καλύπτει 
τουλάχιστον το ένα τρίτο και η κλινική 
κατάρτιση τουλάχιστον τη μισή ελάχιστη 
διάρκεια της εκπαίδευσης. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να παραχωρούν μερική εξαίρεση 
σε πρόσωπα που έχουν λάβει τμήμα της 
υπό εξέταση εκπαίδευσης στο πλαίσιο 
άλλης εκπαίδευσης τουλάχιστον 
ισοδύναμου επιπέδου.

θεωρητικής και κλινικής κατάρτισης· η 
θεωρητική κατάρτιση καλύπτει 
τουλάχιστον το ένα τρίτο και η κλινική 
κατάρτιση τουλάχιστον τη μισή ελάχιστη 
διάρκεια της εκπαίδευσης.

Or. en

Τροπολογία 484
Phil Prendergast

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκπαίδευση του νοσοκόμου υπεύθυνου 
για γενική περίθαλψη περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τριετείς σπουδές ή 4600 ώρες 
θεωρητικής και κλινικής κατάρτισης· η 
θεωρητική κατάρτιση καλύπτει 
τουλάχιστον το ένα τρίτο και η κλινική 
κατάρτιση τουλάχιστον τη μισή ελάχιστη 
διάρκεια της εκπαίδευσης. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να παραχωρούν μερική εξαίρεση 
σε πρόσωπα που έχουν λάβει τμήμα της 
υπό εξέταση εκπαίδευσης στο πλαίσιο 
άλλης εκπαίδευσης τουλάχιστον 
ισοδύναμου επιπέδου.

Η εκπαίδευση του νοσοκόμου υπεύθυνου 
για γενική περίθαλψη περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τριετείς σπουδές, που 
μπορούν να εκφράζονται επίσης με τις 
ισοδύναμες διδακτικές μονάδες του 
συστήματος ECTS, ή 4600 ώρες 
θεωρητικής και κλινικής κατάρτισης· η 
θεωρητική κατάρτιση καλύπτει 
τουλάχιστον το ένα τρίτο και η κλινική 
κατάρτιση τουλάχιστον τη μισή ελάχιστη 
διάρκεια της εκπαίδευσης. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να παραχωρούν μερική εξαίρεση 
σε πρόσωπα που έχουν λάβει τμήμα της 
υπό εξέταση εκπαίδευσης στο πλαίσιο 
άλλης εκπαίδευσης τουλάχιστον 
ισοδύναμου επιπέδου.

Or. en

Τροπολογία 485
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Małgorzata 
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Handzlik, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η θεωρητική κατάρτιση ορίζεται ως 
η πτυχή της νοσηλευτικής εκπαίδευσης 
μέσω της οποίας ο υποψήφιος νοσοκόμος
λαμβάνει την επαγγελματική γνώση, τις 
δεξιότητες και τις ικανότητες που 
απαιτούνται βάσει των παραγράφων 6 
και 7. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται
από διδάσκοντες νοσοκόμους και άλλους 
αρμόδιους, σε πανεπιστήμια, ιδρύματα 
ανώτατης εκπαίδευσης που 
αναγνωρίζονται ως ισοδύναμου επιπέδου
ή επαγγελματικές σχολές νοσοκόμων.

Or. en

Τροπολογία 486
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 – στοιχείο γ β (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η κλινική κατάρτιση ορίζεται ως η 
πτυχή της νοσηλευτικής εκπαίδευσης 
μέσω της οποίας ο υπό κατάρτιση 
νοσοκόμος μαθαίνει, στο πλαίσιο ομάδας, 
σε άμεση επαφή με υγιές ή άρρωστο 
άτομο ή/και σύνολο ανθρώπων 
(κοινότητα), να σχεδιάζει, να παρέχει και 
να αξιολογεί την απαιτούμενη συνολική 
νοσηλευτική περίθαλψη βάσει των 
γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 
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ικανοτήτων που έχει αποκτήσει. Ο 
εκπαιδευόμενος νοσοκόμος μαθαίνει όχι 
μόνο να αποτελεί μέλος μιας ομάδας, 
αλλά και να είναι επικεφαλής ομάδας που 
οργανώνει τη συνολική νοσηλευτική 
περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της 
υγειονομικής εκπαίδευσης για τα 
μεμονωμένα άτομα και τις μικρές 
ομάδες, στο πλαίσιο του υγειονομικού 
φορέα ή εντός της κοινότητας.
Η εν λόγω κατάρτιση πραγματοποιείται 
στα νοσοκομεία και σε άλλους 
υγειονομικούς φορείς, καθώς και στο 
πλαίσιο της κοινότητας, υπό την ευθύνη 
των διδασκόντων νοσοκόμων και με τη 
συνεργασία και την αρωγή άλλων 
ειδικευμένων νοσοκόμων. Άλλο 
ειδικευμένο προσωπικό μπορεί να 
ενσωματωθεί στη διδακτική διεργασία.
Οι υπό κατάρτιση νοσοκόμοι 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες των 
συγκεκριμένων υπηρεσιών στο βαθμό που 
οι εν λόγω δραστηριότητες συμβάλλουν
στην εκπαίδευσή τους, παρέχοντάς τους 
τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις 
σχετικά με την ανάληψη των ευθυνών 
που συνεπάγεται η νοσηλευτική 
περίθαλψη.

Or. en

Τροπολογία 487
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
7:

διαγράφεται

«
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Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
προκειμένου να διευκρινίσει:
(α) την προσήκουσα γνώση των 
επιστημών νοσηλευτικής γενικής 
περίθαλψης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 στοιχείο (α), σύμφωνα με 
την επιστημονική και τεχνολογική 
πρόοδο, καθώς και τις αναγκαίες 
ικανότητες που πρέπει να συνεπάγεται η 
εν λόγω γνώση σύμφωνα με την 
επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο και 
με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα 
της εκπαίδευσης·
(β) το βαθμό επάρκειας της κατανόησης 
των στοιχείων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 στοιχείο (α) και τις 
αναγκαίες ικανότητες που προκύπτουν 
από την εν λόγω κατανόηση σύμφωνα με 
την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο 
και με τις πρόσφατες εξελίξεις στον 
τομέα της εκπαίδευσης·
(γ) το βαθμό επάρκειας των γνώσεων 
σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην παράγραφο 6 στοιχείο (β) και τις 
αναγκαίες ικανότητες που προκύπτουν 
από την εν λόγω κατανόηση σύμφωνα με 
την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο 
και με τις πρόσφατες εξελίξεις στον 
τομέα της εκπαίδευσης·
(δ) την επάρκεια της κλινικής εμπειρίας 
που αναφέρεται στην παράγραφο 6 
στοιχείο (γ) και τις αναγκαίες ικανότητες 
που προκύπτουν από την εν λόγω 
προσήκουσα κλινική εμπειρία σύμφωνα 
με την επιστημονική και τεχνολογική 
πρόοδο και με τις πρόσφατες εξελίξεις 
στον τομέα της εκπαίδευσης.».
»

Or. de
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Τροπολογία 488
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 – στοιχείο δ α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 7 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ισοδυναμία μπορεί επίσης να 
επιτευχθεί με την καθιέρωση κοινού 
ορισμού των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων. Η άδεια χρήσης του 
επαγγελματικού τίτλου χορηγείται, 
εφόσον πληρούνται εκ των προτέρων 
καθορισμένες προϋποθέσεις όσον αφορά 
τα επαγγελματικά προσόντα και λοιπές 
προϋποθέσεις.

Or. de

Τροπολογία 489
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ανατίθεται στην Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με επαγγελματικούς φορείς
όπως προβλέπει το άρθρο 58α (νέο) και 
ενσωματώνοντας τις προτάσεις τους, η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
προκειμένου να διευκρινίσει:

Or. en

Τροπολογία 490
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
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Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Małgorzata 
Handzlik, Jürgen Creutzmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι τίτλοι εκπαίδευσης νοσοκόμων γενικής 
περίθαλψης αποδεικνύουν ότι το εν λόγω 
πρόσωπο είναι ικανό να εφαρμόζει 
τουλάχιστον τις ακόλουθες γνώσεις, 
δεξιότητες και βασικές ικανότητες, 
ανεξάρτητα από το εάν η εκπαίδευση 
πραγματοποιήθηκε σε πανεπιστήμιο, 
ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που 
αναγνωρίζεται ως ισοδύναμου επιπέδου ή 
σε επαγγελματική σχολή νοσοκόμων:

Or. en

Τροπολογία 491
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την προσήκουσα γνώση των 
επιστημών νοσηλευτικής γενικής 
περίθαλψης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 στοιχείο (α), σύμφωνα με 
την επιστημονική και τεχνολογική 
πρόοδο, καθώς και τις αναγκαίες 
ικανότητες που πρέπει να συνεπάγεται η 
εν λόγω γνώση σύμφωνα με την 
επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο και 
με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα 
της εκπαίδευσης·

α) ικανότητα πλήρους ανάληψης 
αρμοδιοτήτων σχεδιασμού, οργάνωσης 
και διαχείρισης νοσοκομειακής 
περίθαλψης κατά τη θεραπεία ασθενών 
βάσει των γνώσεων και των δεξιοτήτων 
που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 στοιχεία α, β και γ·
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Or. en

Τροπολογία 492
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το βαθμό επάρκειας της κατανόησης 
των στοιχείων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 στοιχείο (α) και τις 
αναγκαίες ικανότητες που προκύπτουν 
από την εν λόγω κατανόηση σύμφωνα με 
την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο 
και με τις πρόσφατες εξελίξεις στον 
τομέα της εκπαίδευσης·

β) ικανότητα αποτελεσματικής 
συνεργασίας με άλλους παράγοντες του 
τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης 
της συμμετοχής στην πρακτική 
εκπαίδευση του προσωπικού υγείας βάσει 
των γνώσεων και των δεξιοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 στοιχεία δ και ε·

Or. en

Τροπολογία 493
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το βαθμό επάρκειας των γνώσεων 
σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην παράγραφο 6 στοιχείο (β) και τις 
αναγκαίες ικανότητες που προκύπτουν 
από την εν λόγω κατανόηση σύμφωνα με 
την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο 
και με τις πρόσφατες εξελίξεις στον 

γ) ικανότητα ενθάρρυνσης ατόμων, 
οικογενειών και ομάδων να υιοθετήσουν 
υγιεινό τρόπο ζωής και αυτοφροντίδας 
βάσει των γνώσεων και των δεξιοτήτων 
που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 στοιχεία α και β.



AM\916301EL.doc 61/105 PE498.002v01-00

EL

τομέα της εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 494
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22– στοιχείο δ (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
προβλεφθούν ως ελάχιστες απαιτούμενες 
αρμοδιότητες του νοσοκόμου που είναι 
υπεύθυνος για γενική περίθαλψη οι εξής:
Λήψη αποφάσεων
Ένας νοσοκόμος έχει την αρμοδιότητα να 
αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για τη 
διάγνωση, τον προγραμματισμό, τη 
διαχείριση και την αξιολόγηση της 
νοσηλευτικής περίθαλψης, για τη 
φροντίδα των ασθενών βάσει των 
γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 
πρακτικών που έχει αποκτήσει κατά τη 
διάρκεια της εκπαίδευσής του, βάσει των 
βέλτιστων επιστημονικών δεδομένων και 
λαμβάνοντας υπόψη τον κώδικα 
δεοντολογίας της νοσηλευτικής.
Συνεργασία και εργασία σε ομάδα
Ένας νοσοκόμος έχει την αρμοδιότητα να 
εργάζεται αποτελεσματικά σε συνεργασία 
με άλλους παράγοντες του τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων 
για την επιτήρηση των βοηθών 
νοσηλευτών και άλλων εργαζομένων στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
βάσει των γνώσεων, των δεξιοτήτων και 
των πρακτικών που έχει αποκτήσει κατά 
τη διάρκεια της εκπαίδευσής του, βάσει 
των βέλτιστων επιστημονικών δεδομένων 
και λαμβάνοντας υπόψη τον κώδικα 
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δεοντολογίας της νοσηλευτικής.
Καθοδήγηση και προώθηση της καλής 
υγείας
Ένας νοσοκόμος έχει την αρμοδιότητα να 
καθοδηγεί τα άτομα, τις οικογένειες και 
τις ομάδες σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής ή 
στη φροντίδα του εαυτού τους βάσει των 
γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 
πρακτικών που έχει αποκτήσει κατά τη 
διάρκεια της εκπαίδευσής του, βάσει των 
βέλτιστων επιστημονικών δεδομένων και 
λαμβάνοντας υπόψη τον κώδικα 
δεοντολογίας της νοσηλευτικής.

Or. es

Τροπολογία 495
Cristian Silviu Buşoi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Το άρθρο 33α διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται αναγκαία η κατάργηση των ειδικών απαιτήσεων για νοσοκόμους από τη Ρουμανία και 
την Πολωνία οι οποίοι είναι υπεύθυνοι γενικής περίθαλψης και έχουν εκπαιδευθεί πριν από την 
προσχώρηση στην ΕΕ. Οι ρουμάνοι νοσοκόμοι έχουν παρακολουθήσει προγράμματα συνεχούς 
εκπαίδευσης τα οποία οργανώνει ο σύλλογος νοσοκόμων, μαιών και ιατρικών βοηθών της 
Ρουμανίας και κατά συνέπεια έχουν ενημερώσει τις δεξιότητές τους. Πολλοί από τους 
ενδιαφερόμενους νοσοκόμους έχουν παρακολουθήσει πρόσθετη εκπαίδευση σε ειδικά 
πανεπιστήμια. Επομένως, δεν υφίσταται λόγος διατήρησης των εν λόγω διατάξεων.

Τροπολογία 496
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
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Camp

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) ολόκληρη η παράγραφος 2 του 
άρθρου 33 διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι νοσοκόμοι στην Πολωνία, ασχέτως εάν έχουν εκπαιδευθεί στο σημερινό ή στο 
προηγούμενο εκπαιδευτικό σύστημα, έχουν τις ίδιες δεξιότητες. Σύμφωνα με τις ισχύουσες 
πολωνικές νομοθετικές διατάξεις, οι νοσοκόμοι είναι υποχρεωμένοι να αναβαθμίζουν συνεχώς 
τις γνώσεις τους και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Συνεπώς, οι τίτλοι εκπαίδευσης των 
πολωνών νοσοκόμων που έχουν ληφθεί πριν από την προσχώρηση της Πολωνίας στην ΕΕ 
πρέπει να αναγνωρίζονται βάσει της αρχής των κεκτημένων δικαιωμάτων, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 23 της οδηγίας. Επομένως, το άρθρο 33 παράγραφος 2 καταργείται.

Τροπολογία 497
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 23 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) Οι νέες διατάξεις που περιλαμβάνει 
το άρθρο 31 παράγραφος 1 δεν θίγουν τα 
κεκτημένα δικαιώματα των νοσοκόμων 
που είναι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη 
και έχουν αρχίσει να παρακολουθούν πριν 
από την ημερομηνία μεταφοράς της 
παρούσας οδηγίας πρόγραμμα 
κατάρτισης απαιτήσεων αντίστοιχων με 
εκείνες της δεκαετούς σχολικής 
εκπαίδευσης.

Or. fr
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Τροπολογία 498
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τίτλους 
επαγγελματικής εκπαίδευσης νοσοκόμων 
που έχουν αποκτηθεί στην Πολωνία, σε 
νοσοκόμους που έχουν ολοκληρώσει την 
εκπαίδευσή τους πριν από την 1η Μαΐου 
2004, η οποία δεν συμμορφωνόταν προς 
τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης του 
άρθρου 31, που βεβαιώνεται με πτυχίο 
«bachelor» το οποίο αποκτήθηκε με βάση 
ειδικό πρόγραμμα αναβάθμισης που 
περιέχεται στο άρθρο 11 της πράξης της 
20ής Απριλίου 2004 σχετικά με την 
τροποποίηση της πράξης για τα 
επαγγέλματα του νοσοκόμου και της 
μαίας/μαιευτή και σε ορισμένα άλλα 
νομοθετήματα (Επίσημη Εφημερίδα της 
Πολωνικής Δημοκρατίας της 30ής 
Απριλίου 2004, αριθ. 92, pos. 885) και 
στον κανονισμό του Υπουργού Υγείας της 
12ης Απριλίου 2010 για την τροποποίηση 
του κανονισμού του Υπουργού Υγείας της
11ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους 
λεπτομερείς όρους σπουδών νοσοκόμου 
και μαίας/μαιευτή, που είναι κάτοχοι 
πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (τελική εξέταση- matura) και 
οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιατρικού λυκείου 
και ιατρικών επαγγελματικών σχολών 
νοσοκόμων και μαιών/μάμων (Επίσημη 
Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας 
της 21ης Απριλίου 2010, αριθ. 65, pos. 
420) με στόχο να εξακριβωθεί ότι το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει επίπεδο 
γνώσεων και ικανοτήτων ανάλογο με το 
επίπεδο νοσοκόμων που διαθέτουν τα 

3. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τίτλους 
επαγγελματικής εκπαίδευσης νοσοκόμων 
που έχουν αποκτηθεί στην Πολωνία, σε 
νοσοκόμους που έχουν ολοκληρώσει την 
εκπαίδευσή τους πριν από την 1η Μαΐου 
2004, η οποία δεν συμμορφωνόταν προς 
τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης του 
άρθρου 31, που βεβαιώνεται με πτυχίο 
«bachelor» το οποίο αποκτήθηκε με βάση 
ειδικό πρόγραμμα αναβάθμισης που 
περιέχεται στο άρθρο 11 της πράξης της 
20ής Απριλίου 2004 σχετικά με την 
τροποποίηση της πράξης για τα 
επαγγέλματα του νοσοκόμου και της 
μαίας/μαιευτή και σε ορισμένα άλλα 
νομοθετήματα (Επίσημη Εφημερίδα της 
Πολωνικής Δημοκρατίας της 30ής 
Απριλίου 2004, αριθ. 92, pos. 885) και 
στον κανονισμό του Υπουργού Υγείας της
11ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους 
λεπτομερείς όρους σπουδών νοσοκόμου 
και μαίας/μαιευτή, που είναι κάτοχοι 
πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (τελική εξέταση- matura) και 
οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιατρικού λυκείου 
και ιατρικών επαγγελματικών σχολών 
νοσοκόμων και μαιών/μάμων (Επίσημη 
Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας 
της 13ης Μαΐου 2004 αριθ. 110, pos. 
1170, και περαιτέρω τροποποιήσεις), ο 
οποίος αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
55.2 του νόμου της 15ης Ιουλίου 2011 για 
το επάγγελμα του νοσοκόμου και 
μαίας/μαιευτή (Επίσημη Εφημερίδα της 
Πολωνικής Δημοκρατίας της 23ης 
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προσόντα τα οποία, στην περίπτωση της 
Πολωνίας, καθορίζονται στο παράρτημα 
V, σημείο 5.2.2.

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

Or. en

Τροπολογία 499
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η βασική οδοντιατρική εκπαίδευση
περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πέντε 
έτη θεωρητικών και πρακτικών σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης, τα οποία 
μπορούν επίσης να εκφράζονται με τις 
ισοδύναμες διδακτικές μονάδες του 
συστήματος ECTS, που αφορούν 
τουλάχιστον το πρόγραμμα του 
παραρτήματος V, σημείο 5.4.1, και οι 
οποίες πραγματοποιούνται σε 
πανεπιστήμιο, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που παρέχει εκπαίδευση που 
αναγνωρίζεται ως ισοδύναμου επιπέδου ή 

Η βασική οδοντιατρική εκπαίδευση 
περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πέντε 
έτη και αποτελείται από τουλάχιστον 
5000 ώρες θεωρητικών και πρακτικών 
σπουδών πλήρους παρακολούθησης, τα 
οποία μπορούν επίσης να εκφράζονται και
με τις ισοδύναμες διδακτικές μονάδες του 
συστήματος ECTS, που αφορούν 
τουλάχιστον το πρόγραμμα του 
παραρτήματος V, σημείο 5.3.1, και οι 
οποίες πραγματοποιούνται σε 
πανεπιστήμιο, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που παρέχει εκπαίδευση που 
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υπό την εποπτεία πανεπιστημίου. αναγνωρίζεται ως ισοδύναμου επιπέδου ή 
υπό την εποπτεία πανεπιστημίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάθεση των διδακτικών μονάδων του συστήματος ECTS παρουσιάζει μεγάλες διαφορές σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η αναφορά στο σύστημα ECTS δεν επιτρέπεται να 
αντικαθιστά τα άλλα κριτήρια, αλλά μπορεί μόνο να χρησιμοποιείται επιπροσθέτως.

Τροπολογία 500
Cristian Silviu Buşoi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η βασική οδοντιατρική εκπαίδευση 
περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πέντε 
έτη θεωρητικών και πρακτικών σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης, τα οποία
μπορούν επίσης να εκφράζονται με τις 
ισοδύναμες διδακτικές μονάδες του 
συστήματος ECTS, που αφορούν 
τουλάχιστον το πρόγραμμα του 
παραρτήματος V, σημείο 5.3.1, και οι 
οποίες πραγματοποιούνται σε 
πανεπιστήμιο, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που παρέχει εκπαίδευση που 
αναγνωρίζεται ως ισοδύναμου επιπέδου ή 
υπό την εποπτεία πανεπιστημίου.

Η βασική οδοντιατρική εκπαίδευση 
περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πέντε 
έτη θεωρητικών και πρακτικών σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης, τα οποία 
μπορούν, συμπληρωματικά, να
εκφράζονται με τις ισοδύναμες διδακτικές 
μονάδες του συστήματος ECTS, 
αντιπροσωπεύοντας τουλάχιστον 5000 
ώρες θεωρητικών και πρακτικών 
σπουδών και αφορούν τουλάχιστον το 
πρόγραμμα του παραρτήματος V, σημείο 
5.3.1, και οι οποίες πραγματοποιούνται σε 
πανεπιστήμιο, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που παρέχει εκπαίδευση που 
αναγνωρίζεται ως ισοδύναμου επιπέδου ή 
υπό την εποπτεία πανεπιστημίου. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν 
μερικές εξαιρέσεις σε πρόσωπα που έχουν 
λάβει τμήμα της εκπαίδευσής τους μέσω 
κύκλων εκπαίδευσης τουλάχιστον 
ισοδύναμου επιπέδου και τα οποία έχουν 
καλύψει το αντικείμενο που απαιτείται 
από το παράρτημα V, σημείο 5.3.1.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της διάρκειας της εκπαίδευσης, προκειμένου να αποφευχθεί η αναγνώριση 
διπλωμάτων που έχουν αποκτηθεί μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης περιορισμένου 
περιεχομένου. Η αναφορά στις διδακτικές μονάδες του συστήματος ECTS είναι 
συμπληρωματική και δεν αντικαθιστά τον αριθμό των ετών, εφόσον δεν υφίσταται ενιαία 
προσέγγιση για τις διδακτικές μονάδες του συστήματος ECTS. Προκειμένου να αποφευχθεί ο μη 
αναγκαίος διπλασιασμός, είναι επίσης σκόπιμη η αναγνώριση προηγούμενης σχετικής 
εκπαίδευσης σε άλλον τομέα. Μια τέτοια διάταξη υφίσταται ήδη για νοσοκόμους υπεύθυνους 
γενικής περίθαλψης.

Τροπολογία 501
Marian Harkin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η βασική οδοντιατρική εκπαίδευση 
περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πέντε 
έτη θεωρητικών και πρακτικών σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης, τα οποία 
μπορούν επίσης να εκφράζονται με τις 
ισοδύναμες διδακτικές μονάδες του 
συστήματος ECTS, που αφορούν 
τουλάχιστον το πρόγραμμα του 
παραρτήματος V, σημείο 5.3.1, και οι 
οποίες πραγματοποιούνται σε 
πανεπιστήμιο, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που παρέχει εκπαίδευση που 
αναγνωρίζεται ως ισοδύναμου επιπέδου ή 
υπό την εποπτεία πανεπιστημίου.

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

Or. en

Τροπολογία 502
Emma McClarkin
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 24 – στοιχείο α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η βασική οδοντιατρική εκπαίδευση 
περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πέντε 
έτη ή 5000 ώρες θεωρητικών και 
πρακτικών σπουδών πλήρους 
παρακολούθησης, τα οποία μπορούν 
επίσης να εκφράζονται με τις ισοδύναμες 
διδακτικές μονάδες του συστήματος 
ECTS, που αφορούν τουλάχιστον το 
πρόγραμμα του παραρτήματος V, σημείο 
5.3.1, και οι οποίες πραγματοποιούνται σε 
πανεπιστήμιο, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που παρέχει εκπαίδευση που 
αναγνωρίζεται ως ισοδύναμου επιπέδου ή 
υπό την εποπτεία πανεπιστημίου. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν 
μερικές εξαιρέσεις σε πρόσωπα που έχουν 
λάβει παλαιότερα πιστοποιημένους 
τίτλους εκπαίδευσης μέσω κύκλων 
εκπαίδευσης τουλάχιστον ισοδύναμου 
επιπέδου οι οποίοι καλύπτουν το 
αντικείμενο που απαιτείται από το 
παράρτημα V, σημείο 5.3.1.

Or. en

Τροπολογία 503
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 58α όσον αφορά τις 
τροποποιήσεις του καταλόγου που ορίζεται 

Ανατίθεται στην Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με επαγγελματικούς φορείς
όπως προβλέπει το άρθρο 58α (νέο) και 
ενσωματώνοντας τις προτάσεις τους, η 
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στο σημείο 5.4.1. του παραρτήματος V με 
σκοπό την προσαρμογή του στην 
επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.

αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
όσον αφορά τις τροποποιήσεις του 
καταλόγου που ορίζεται στο σημείο 5.3.1. 
του παραρτήματος V με σκοπό την 
προσαρμογή του στην επιστημονική και 
τεχνολογική πρόοδο.

Or. en

Τροπολογία 504
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 24 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) Στην παράγραφο 3, το τελευταίο 
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:
Η εν λόγω εκπαίδευση θα του παρέχει τις 
αναγκαίες δεξιότητες για τη διεξαγωγή 
όλων των δραστηριοτήτων που 
περιλαμβάνουν την προαγωγή της υγείας 
και την ειδική πρόληψη σε ατομικό και 
κοινοτικό επίπεδο, τη διάγνωση και τη 
θεραπεία συμπεριλαμβανομένης της 
ανατομικής και λειτουργικής 
αποκατάστασης όλων των παθολογιών 
και των ανωμαλιών των σκληρών και 
των μαλακών ιστών του στόματος, των 
αποφύσεών του και του στοματογναθικού 
συστήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενημέρωση των απαιτήσεων που ισχύουν στην οδοντιατρική εκπαίδευση με στόχο την 
ευθυγράμμισή τους με την τρέχουσα πρακτική.
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Τροπολογία 505
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
4:

διαγράφεται

«
Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
προκειμένου να διευκρινίσει:
(α) την προσήκουσα γνώση της 
οδοντιατρικής επιστήμης και το επίπεδο 
κατανόησης των επιστημονικών 
μεθόδων, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο (α), καθώς και τις 
αναγκαίες ικανότητες που προκύπτουν 
από το εν λόγω επίπεδο γνώσεων και 
κατανόησης σύμφωνα με την 
επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο και 
με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα 
της εκπαίδευσης·
(β) την προσήκουσα γνώση των 
στοιχείων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο (β) και τις 
αναγκαίες ικανότητες που προκύπτουν 
από το εν λόγω επίπεδο γνώσεων 
σύμφωνα με την επιστημονική και 
τεχνολογική πρόοδο και με τις πρόσφατες 
εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης·
(γ) την προσήκουσα γνώση των στοιχείων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 
στοιχείο (γ) και τις αναγκαίες ικανότητες 
που προκύπτουν από τον εν λόγω βαθμό 
γνώσης σύμφωνα με την επιστημονική 
και τεχνολογική πρόοδο·
(δ) την προσήκουσα γνώση των κλινικών 
θεμάτων και μεθόδων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 στοιχείο (δ), και τις 
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αναγκαίες ικανότητες που συνεπάγεται 
αυτή σύμφωνα με την επιστημονική και 
τεχνολογική πρόοδο·
(ε) την καταλληλότητα της κλινικής 
εμπειρίας όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο (ε) σύμφωνα με τις 
πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της 
εκπαίδευσης.».
»

Or. de

Τροπολογία 506
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ανατίθεται στην Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με επαγγελματικούς φορείς
όπως προβλέπει το άρθρο 58α (νέο) και 
ενσωματώνοντας τις προτάσεις τους, η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
προκειμένου να διευκρινίσει:

Or. en

Τροπολογία 507
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 25 – στοιχείο α
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ειδικά οδοντιατρικά μαθήματα κατά Τα ειδικά οδοντιατρικά μαθήματα κατά 
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πλήρους παρακολούθησης είναι διάρκειας 
τουλάχιστον τριών ετών, η οποία μπορεί 
επίσης να εκφράζεται με τις ισοδύναμες 
διδακτικές μονάδες του συστήματος ECTS, 
υπό την εποπτεία των αρμοδίων αρχών ή 
οργανισμών. Συνεπάγεται προσωπική 
συμμετοχή του υποψηφίου ειδικευμένου 
οδοντιάτρου στην δραστηριότητα και στις 
ευθύνες του εκάστοτε ιδρύματος.

πλήρους παρακολούθησης είναι διάρκειας 
τουλάχιστον τριών ετών, η οποία μπορεί 
επίσης να εκφράζεται και με τις 
ισοδύναμες διδακτικές μονάδες του 
συστήματος ECTS, υπό την εποπτεία των 
αρμοδίων αρχών ή οργανισμών. 
Συνεπάγεται προσωπική συμμετοχή του 
υποψηφίου ειδικευμένου οδοντιάτρου στην 
δραστηριότητα και στις ευθύνες του 
εκάστοτε ιδρύματος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάθεση των διδακτικών μονάδων του συστήματος ECTS παρουσιάζει μεγάλες διαφορές σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η αναφορά στο σύστημα ECTS δεν επιτρέπεται να 
αντικαθιστά τα άλλα κριτήρια, αλλά μπορεί μόνο να χρησιμοποιείται επιπροσθέτως.

Τροπολογία 508
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 25 – στοιχείο γ
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 35 – παράγραφος 4 – τέταρτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
όσον αφορά τις τροποποιήσεις της 
ελάχιστης περιόδου εκπαίδευσης που
αναφέρεται στην παράγραφο 2 με σκοπό 
την προσαρμογή της στην επιστημονική 
και τεχνολογική πρόοδο.».

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με επαγγελματικούς φορείς 
όπως προβλέπει το άρθρο 58α (νέο) και 
ενσωματώνοντας τις προτάσεις τους, η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
όσον αφορά τις τροποποιήσεις της 
ελάχιστης περιόδου εκπαίδευσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 με σκοπό 
την προσαρμογή της στην επιστημονική 
και τεχνολογική πρόοδο.

Or. en
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Τροπολογία 509
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 25 – στοιχείο γ
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 35 – παράγραφος 4 – τέταρτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 58α όσον αφορά την 
ενσωμάτωση στο παράρτημα V σημείο 
5.1.3 νέων οδοντιατρικών ειδικοτήτων 
κοινών τουλάχιστον στο ένα τρίτο των 
κρατών μελών, προκειμένου η παρούσα 
οδηγία να επικαιροποιείται σύμφωνα με 
την εξέλιξη των εθνικών νομοθεσιών.

Ανατίθεται στην Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με επαγγελματικούς φορείς
όπως προβλέπει το άρθρο 58α (νέο) και 
ενσωματώνοντας τις προτάσεις τους, η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
όσον αφορά την ενσωμάτωση στο 
παράρτημα V σημείο 5.1.3 νέων 
οδοντιατρικών ειδικοτήτων κοινών 
τουλάχιστον στο ένα τρίτο των κρατών 
μελών, προκειμένου η παρούσα οδηγία να 
επικαιροποιείται σύμφωνα με την εξέλιξη 
των εθνικών νομοθεσιών.

Or. en

Τροπολογία 510
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 25 α (νέο)Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Στο άρθρο 36, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
οδοντίατροι μπορούν γενικά να ασκούν, 
και να έχουν πρόσβαση στις 
δραστηριότητες προαγωγής της υγείας 
και ειδικής πρόληψης σε ατομικό και 
κοινοτικό επίπεδο, διάγνωσης και 
θεραπείας συμπεριλαμβανομένης της 
ανατομικής και λειτουργικής 
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αποκατάστασης όλων των παθολογιών 
και των ανωμαλιών των σκληρών και 
των μαλακών ιστών του στόματος, των 
αποφύσεών του και του στοματογναθικού 
συστήματος, λαμβανομένων δεόντως 
υπόψη των ρυθμιστικών διατάξεων και 
των κανόνων επαγγελματικής 
δεοντολογίας κατά τις ημερομηνίες που 
αναφέρονται στο Παράρτημα V, σημείο 
5.3.2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενημέρωση των δραστηριοτήτων που διεξάγονται από τους οδοντιάτρους. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες διεξάγονται ήδη από τους ίδιους.

Τροπολογία 511
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Τροπολογία 512
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 58α όσον αφορά τις 
τροποποιήσεις του καταλόγου που ορίζεται 
στο σημείο 5.4.1. του παραρτήματος V με 
σκοπό την προσαρμογή του στην 
επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.

Ανατίθεται στην Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με επαγγελματικούς φορείς
όπως προβλέπει το άρθρο 58α (νέο) και 
ενσωματώνοντας τις προτάσεις τους, η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
όσον αφορά τις τροποποιήσεις του 
καταλόγου που ορίζεται στο σημείο 5.4.1. 
του παραρτήματος V με σκοπό την 
προσαρμογή του στην επιστημονική και 
τεχνολογική πρόοδο.

Or. en

Τροπολογία 513
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 26 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«3. Η εκπαίδευση του κτηνιάτρου παρέχει 
την εγγύηση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει 
αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και 
δεξιότητες:
α) προσήκουσα γνώση των επιστημών επί 
των οποίων βασίζονται οι 
δραστηριότητες του κτηνιάτρου·
β) προσήκουσα γνώση του οργανισμού 
και των λειτουργιών των υγιών ζώων, της 
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εκτροφής τους, της αναπαραγωγής τους, 
γενικώς της υγιεινής τους καθώς και της 
διατροφής τους, περιλαμβανομένης της 
τεχνολογίας που εφαρμόζεται κατά την 
παρασκευή και τη διατήρηση των 
τροφών που απαιτούνται για τις ανάγκες 
τους·
γ) προσήκουσα γνώση στον τομέα της 
συμπεριφοράς και της προστασίας των 
ζώων·
δ) προσήκουσα γνώση των αιτιών, της 
φύσεως, της εξελίξεως, των 
αποτελεσμάτων, των διαγνωστικών 
μεθόδων και της θεραπείας των 
ασθενειών των ζώων, είτε μεμονωμένα 
είτε κατά ομάδες· μεταξύ αυτών ιδιαίτερη 
γνώση των ασθενειών που μεταδίδονται 
στον άνθρωπο·
ε) προσήκουσα γνώση της προληπτικής 
ιατρικής·
στ) δεξιότητες που απαιτούνται για τη 
συλλογή, τη συσκευασία, τη συντήρηση 
και τη μεταφορά των δειγμάτων, τη 
διεξαγωγή βασικών εργαστηριακών 
αναλύσεων καθώς και την ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων της ανάλυσης·
ζ) προσήκουσα γνώση της υγιεινής και 
της τεχνολογίας κατά την παραγωγή, 
βιομηχανική παραγωγή και θέση σε 
κυκλοφορία των ζωοτροφών ή ζωικής 
προελεύσεως τροφίμων που προορίζονται 
για ανθρώπινη κατανάλωση, οι οποίες 
παρέχουν τις δεξιότητες που απαιτούνται 
για την κατανόηση και την ερμηνεία των 
ορθών πρακτικών υγιεινής στο 
αγρόκτημα καθώς και τη συμμετοχή στην 
υγειονομική επιθεώρηση πριν και μετά 
τον θάνατο·
η) γνώση των γενικών αρχών της 
περιγραφικής επιδημιολογίας που παρέχει 
τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη 
συμμετοχή σε επιδημιολογική έρευνα·
θ) γνώσεις που απαιτούνται για τη 
συμμετοχή σε προγράμματα πρόληψης ή 
ελέγχου των ζωονόσων καθώς και των 
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μολυσματικών ή εμφανιζόμενων ή 
επανεμφανιζόμενων ασθενειών·
ι) δεξιότητες που απαιτούνται για την 
υπεύθυνη και ορθολογική χρήση των 
κτηνιατρικών προϊόντων με σκοπό την 
πρόληψη, τη θεραπεία, τον έλεγχο ή την 
εξουδετέρωση βλαβερών για τα ζώα 
οργανισμών ή ασθενειών ζώων, ώστε να 
αποτραπούν οι κίνδυνοι της αντοχής στα 
αντιβιοτικά και να εξασφαλιστεί η 
ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας, η 
προστασία του περιβάλλοντος και η υγεία 
των ζώων·
ια) γνώση των υγειονομικών περιορισμών 
κατά τη συλλογή και την επεξεργασία των 
πτωμάτων ζώων και των αποβλήτων που 
προέρχονται από δραστηριότητες 
περίθαλψης και ενέχουν κινδύνους 
λοίμωξης και δεξιότητες που απαιτούνται 
για τη διεξαγωγή εργασιών αποστείρωσης 
εξοπλισμού και τη διεξαγωγή 
χειρουργικών επεμβάσεων σε κατάλληλες 
συνθήκες ασηψίας·
ιβ) δεξιότητες που απαιτούνται για την 
πιστοποίηση του υγειονομικού 
χαρακτηρισμού για ζώα ή ομάδες ζώων 
σχετικά με τις ασθένειες, τηρουμένων 
των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας·
ιγ) προσήκουσα γνώση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
που σχετίζονται με τα ανωτέρω θέματα·
ιδ) προσήκουσα κλινική εμπειρία και 
άλλη πρακτική εμπειρία υπό κατάλληλη 
εποπτεία.»

Or. fr

Τροπολογία 514
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 26 – στοιχείο β
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 38 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
4:

διαγράφεται

«
Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
προκειμένου να διευκρινίσει:
(α) την προσήκουσα γνώση των 
επιστημών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο (α) και τις 
αναγκαίες ικανότητες που προκύπτουν 
από το εν λόγω επίπεδο γνώσεων 
σύμφωνα με την επιστημονική και 
τεχνολογική πρόοδο·
(β) τις προσήκουσες γνώσεις του 
οργανισμού και των λειτουργιών των 
υγιών ζώων, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο (β), και τις 
αναγκαίες ικανότητες που συνεπάγεται το 
εν λόγω επίπεδο γνώσεων σύμφωνα με 
την επιστημονική και τεχνολογική 
πρόοδο·
(γ) τις προσήκουσες γνώσεις στον τομέα 
της συμπεριφοράς, της προστασίας και 
των ασθενειών των ζώων, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχεία 
(γ) και (δ), και τις αναγκαίες ικανότητες 
που συνεπάγεται το εν λόγω επίπεδο 
γνώσεων σύμφωνα με την επιστημονική 
και τεχνολογική πρόοδο·
(δ) τις προσήκουσες γνώσεις της 
προληπτικής ιατρικής που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 στοιχείο (ε) και τις 
αναγκαίες ικανότητες που συνεπάγεται το 
εν λόγω επίπεδο γνώσεων σύμφωνα με 
την επιστημονική και τεχνολογική 
πρόοδο·
(ε) την προσήκουσα γνώση των στοιχείων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 
στοιχείο (στ) και τις αναγκαίες 
ικανότητες που συνεπάγεται το εν λόγω 
επίπεδο γνώσεων σύμφωνα με την 
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επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο·
(στ) τις προσήκουσες γνώσεις της 
κλινικής και άλλης πρακτικής εμπειρίας 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 
στοιχείο (η) και τις αναγκαίες ικανότητες 
που συνεπάγεται το εν λόγω επίπεδο 
γνώσεων σύμφωνα με τις πρόσφατες 
εκπαιδευτικές εξελίξεις.
»

Or. de

Τροπολογία 515
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ανατίθεται στην Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με επαγγελματικούς φορείς
όπως προβλέπει το άρθρο 58α (νέο) και 
ενσωματώνοντας τις προτάσεις τους, η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
προκειμένου να διευκρινίσει:

Or. en

Τροπολογία 516
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα Ανατίθεται στην Επιτροπή, κατόπιν 
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έκδοσης πράξεων κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 58α όσον αφορά την 
τροποποίηση του καταλόγου που ορίζεται 
στο σημείο 5.5.1. του παραρτήματος V με 
σκοπό την προσαρμογή του στην πρόοδο 
στους τομείς της εκπαίδευσης, της 
επιστήμης και της τεχνολογίας.

διαβούλευσης με επαγγελματικούς φορείς
όπως προβλέπει το άρθρο 58α (νέο) και 
ενσωματώνοντας τις προτάσεις τους, η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
όσον αφορά την τροποποίηση του 
καταλόγου που ορίζεται στο σημείο 5.5.1. 
του παραρτήματος V με σκοπό την 
προσαρμογή του στην πρόοδο στους τομείς 
της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της 
τεχνολογίας.

Or. en

Τροπολογία 517
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fi

Τροπολογία 518
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 27 – στοιχείο β
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 519
Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) την ολοκλήρωση τουλάχιστον των 10
ετών της γενικής σχολικής εκπαίδευσης ή 
πιστοποιητικό που βεβαιώνει την επιτυχία 
σε εισαγωγικές εξετάσεις, ισοδύναμου 
επιπέδου, στις επαγγελματικές σχολές 
μαιευτικής για την κατεύθυνση I. Η 
απαίτηση αυτή προβλέπεται με την 
επιφύλαξη της δυνατότητας των κρατών 
μελών να ορίσουν σε εθνικό επίπεδο 
περισσότερα έτη γενικής σχολικής 
εκπαίδευσης ως προϋπόθεση εισαγωγής 
στην κατάρτιση·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αυξημένες απαιτήσεις στον τομέα της υγείας μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα όχι με 
μεγαλύτερης διάρκειας σχολική εκπαίδευση αλλά με βελτίωση της κατάρτισης. Μια σύγκριση 
της σχολικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη δεν είναι δυνατή λόγω των διαφορετικών εθνικών 
παραδόσεων στον τομέα της παιδείας. Ενόψει και της επαπειλούμενης ελλείψεως 
εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα της υγείας, τα εκπαιδευτικά συστήματα που έχουν 
αναπτυχθεί ιστορικά στα κράτη μέλη πρέπει να τύχουν προσοχής και να μην «καταστραφούν» 
εάν δεν παρίσταται ανάγκη.
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Τροπολογία 520
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 521
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ανατίθεται στην Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με επαγγελματικούς φορείς
όπως προβλέπει το άρθρο 58α (νέο) και 
ενσωματώνοντας τις προτάσεις τους, η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
προκειμένου να διευκρινίσει:

Or. en

Τροπολογία 522
Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 28
Οδηγία 2005/36
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μαιευτική εκπαίδευση πλήρους 
παρακολούθησης τουλάχιστον τριών ετών·

α) μαιευτική εκπαίδευση πλήρους 
παρακολούθησης τουλάχιστον τριών ετών, 
που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5000 
ώρες θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης, οι οποίες μπορούν, 
συμπληρωματικά, να εκφραστούν σε 
ισοδύναμες μονάδες ECTS. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να παραχωρούν μερική 
εξαίρεση σε πρόσωπα που έχουν λάβει 
τμήμα της υπό εξέταση εκπαίδευσης στο 
πλαίσιο άλλης εκπαίδευσης τουλάχιστον 
ισοδύναμου επιπέδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επέκταση της διάταξης περί μερικής εξαίρεσης στο επάγγελμα της μαίας/μαιευτή. Η αναφορά 
στις διδακτικές μονάδες του συστήματος ECTS λειτουργεί συμπληρωματικά, όχι ως 
υποκατάστατο.

Τροπολογία 523
Bernadette Vergnaud

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μαιευτική εκπαίδευση πλήρους 
παρακολούθησης τουλάχιστον τριών ετών·

α) μαιευτική εκπαίδευση πλήρους 
παρακολούθησης τουλάχιστον τριών ετών, 
η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον 5000 
ώρες θεωρητικής και πρακτικής 
κατάρτισης, εκ των οποίων τουλάχιστον 
το ένα τρίτο συνίσταται σε πρακτική 
κλινική άσκηση, και μπορεί να εκφραστεί 
και με ισοδύναμες διδακτικές μονάδες 
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του συστήματος ECTS·

Or. fr

Τροπολογία 524
Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 525
Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 526
Cristian Silviu Buşoi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μαιευτική εκπαίδευση πλήρους 
παρακολούθησης τουλάχιστον δύο ετών ή 
3.600 ωρών υπό τον όρο ότι συνοδεύεται 
από τίτλο εκπαίδευσης ως νοσοκόμου 
υπεύθυνου για γενική περίθαλψη που 
αναφέρεται στο παράρτημα V σημείο 
5.2.2·

β) μαιευτική εκπαίδευση πλήρους 
παρακολούθησης τουλάχιστον δύο ετών ή 
3.600 ωρών, που μπορούν, 
συμπληρωματικά, να εκφραστούν σε 
ισοδύναμες μονάδες ECTS· υπό τον όρο 
ότι συνοδεύεται από τίτλο εκπαίδευσης ως 
νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική 
περίθαλψη που αναφέρεται στο παράρτημα 
V σημείο 5.2.2. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να παραχωρούν μερική εξαίρεση σε 
πρόσωπα που έχουν λάβει τμήμα της υπό 
εξέταση εκπαίδευσης στο πλαίσιο άλλης 
εκπαίδευσης τουλάχιστον ισοδύναμου 
επιπέδου.

Or. en

Τροπολογία 527
Cristian Silviu Buşoi

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

γ) μαιευτική εκπαίδευση πλήρους 
παρακολούθησης τουλάχιστον 18 μηνών ή 
3.000 ωρών υπό τον όρο ότι συνοδεύεται 
από τίτλο εκπαίδευσης ως νοσοκόμου
υπεύθυνου για γενική περίθαλψη που 
αναφέρεται στο παράρτημα V σημείο 5.2.2 
και ακολουθούμενη από επαγγελματική 
εμπειρία ενός έτους για την οποία 
χορηγείται πιστοποιητικό σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

γ) μαιευτική εκπαίδευση πλήρους 
παρακολούθησης τουλάχιστον 18 μηνών ή 
3.000 ωρών, που μπορούν, 
συμπληρωματικά, να εκφραστούν σε 
ισοδύναμες μονάδες ECTS· υπό τον όρο 
ότι συνοδεύεται από τίτλο εκπαίδευσης ως 
νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική 
περίθαλψη που αναφέρεται στο παράρτημα 
V σημείο 5.2.2 και ακολουθούμενη από 
επαγγελματική εμπειρία ενός έτους για την 
οποία χορηγείται πιστοποιητικό σύμφωνα 
με την παράγραφο 2. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να παραχωρούν μερική εξαίρεση 
σε πρόσωπα που έχουν λάβει τμήμα της 
εκπαίδευσής τους μέσω κύκλων 
εκπαίδευσης τουλάχιστον ισοδύναμου 
επιπέδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 528
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 29 α (νέο)Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 43 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Το άρθρο 43α διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία περί ρουμάνων νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική περίθαλψη 
βάσει του καθεστώτος περί κεκτημένων δικαιωμάτων.
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Τροπολογία 529
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 29 α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 43 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) ολόκληρη η παράγραφος 3 του 
άρθρου 43 διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 530
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 29 β (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 43 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29β) το άρθρο 43 παράγραφος 4 
τροποποιείται ως εξής:
Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τίτλους
επαγγελματικής εκπαίδευσης 
μαίας/μαιευτή που έχουν αποκτηθεί στην 
Πολωνία, σε μαίες/μαιευτές που έχουν 
ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους πριν 
από την 1η Μαΐου 2004, η οποία δεν 
συμμορφωνόταν προς τις ελάχιστες 
απαιτήσεις εκπαίδευσης του άρθρου 40, 
που βεβαιώνεται με πτυχίο «bachelor» το 
οποίο αποκτήθηκε με βάση ειδικό 
πρόγραμμα αναβάθμισης που περιέχεται 
στο άρθρο 11 της πράξης της 20ής 
Απριλίου 2004 σχετικά με την 
τροποποίηση της πράξης για τα 
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επαγγέλματα του νοσοκόμου και της 
μαίας/μαιευτή και σε ορισμένα άλλα 
νομοθετήματα (Επίσημη Εφημερίδα της 
Πολωνικής Δημοκρατίας της 30ής 
Απριλίου 2004, αριθ. 92, pos. 885) και 
στον κανονισμό του Υπουργού Υγείας της 
11ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους 
λεπτομερείς όρους σπουδών νοσοκόμου 
και μαίας/μαιευτή που είναι κάτοχοι 
πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (τελική εξέταση- matura) 
και οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιατρικού 
λυκείου και ιατρικών επαγγελματικών 
σχολών νοσοκόμων και μαιών/μάμων 
(Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής 
Δημοκρατίας της 13ης Μαΐου 2004 αριθ. 
110, pos. 1170, και περαιτέρω 
τροποποιήσεις), ο οποίος 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 55.2 του 
νόμου της 15ης Ιουλίου 2011 για το 
επάγγελμα του νοσοκόμου και 
μαίας/μαιευτή (Επίσημη Εφημερίδα της 
Πολωνικής Δημοκρατίας της 23ης 
Αυγούστου 2011, αριθ. 174, pos. 1039), 
και στον κανονισμό του Υπουργού Υγείας 
της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τους 
λεπτομερείς όρους σπουδών νοσοκόμου 
και μαίας/μαιευτή που είναι κάτοχοι 
πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (τελική εξέταση- matura) 
και οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιατρικού 
λυκείου και ιατρικών επαγγελματικών 
σχολών νοσοκόμων και μαιών/μαιευτών 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (Επίσημη Εφημερίδα της 
Πολωνικής Δημοκρατίας της 6ης Ιουλίου 
2012, pos. 770), με στόχο να εξακριβωθεί 
ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει 
επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων 
ανάλογο με το επίπεδο μαιών/μαιευτών
που διαθέτουν τα προσόντα τα οποία, 
στην περίπτωση της Πολωνίας, 
καθορίζονται στο παράρτημα V, σημείο 
5.2.2.

Or. en
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Τροπολογία 531
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάθεση των διδακτικών μονάδων του συστήματος ECTS παρουσιάζει μεγάλες διαφορές σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η αναφορά στο σύστημα ECTS δεν επιτρέπεται να 
αντικαθιστά τα άλλα κριτήρια, αλλά μπορεί μόνο να χρησιμοποιείται επιπροσθέτως.

Τροπολογία 532
Sirpa Pietikäinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 533
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fi

Τροπολογία 534
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
4:

διαγράφεται

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

Or. de

Τροπολογία 535
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ανατίθεται στην Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με επαγγελματικούς φορείς
όπως προβλέπει το άρθρο 58α (νέο) και 
ενσωματώνοντας τις προτάσεις τους, η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
προκειμένου να διευκρινίσει:
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Τροπολογία 536
Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) διαχείριση της φαρμακευτικής 
αγωγής, καθώς και πληροφόρηση και 
παροχή συμβουλών σχετικά με τα 
φάρμακα και ενημέρωση για θέματα που 
συνδέονται με την υγεία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πεδίο δραστηριοτήτων ενός φαρμακοποιού έχει εξελιχθεί και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
προσαρμοστεί σχετικά. Κατά τη διάρκεια μιας φαρμακευτικής αγωγής, είναι πάντα σημαντικό 
να διατηρείται ένας συγκεκριμένος τρόπος ζωής για να επιτευχθεί η επιθυμητή δράση του 
φαρμάκου. Ο φαρμακοποιός διαδραματίζει εν προκειμένω σημαντικό ρόλο όσον αφορά την 
ενημέρωση του ασθενούς.

Τροπολογία 537
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διάρκεια της εκπαίδευσης 
αρχιτέκτονα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
έξι έτη, τα οποία μπορούν επίσης να 
εκφράζονται με τις ισοδύναμες 
διδακτικές μονάδες του συστήματος 
ECTS. Η εκπαίδευση σε ένα κράτος μέλος 
δύναται να περιλαμβάνει οποιαδήποτε από 

1. Η διάρκεια της εκπαίδευσης 
αρχιτέκτονα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
έξι έτη. Η εκπαίδευση σε ένα κράτος μέλος 
δύναται να περιλαμβάνει οποιαδήποτε από 
τις κατωτέρω επιλογές:
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τις κατωτέρω επιλογές:

Or. de

Τροπολογία 538
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διάρκεια της εκπαίδευσης 
αρχιτέκτονα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
έξι έτη, τα οποία μπορούν επίσης να 
εκφράζονται με τις ισοδύναμες διδακτικές 
μονάδες του συστήματος ECTS. Η 
εκπαίδευση σε ένα κράτος μέλος δύναται 
να περιλαμβάνει οποιαδήποτε από τις 
κατωτέρω επιλογές:

1. Η διάρκεια της εκπαίδευσης 
αρχιτέκτονα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
έξι έτη, τα οποία μπορούν επίσης να 
εκφράζονται με τις ισοδύναμες διδακτικές 
μονάδες του συστήματος ECTS. Η 
εκπαίδευση σε ένα κράτος μέλος δύναται 
να περιλαμβάνει οποιαδήποτε από τις 
κατωτέρω επιλογές ή και τις δύο:

Or. en

Τροπολογία 539
Emma McClarkin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) τουλάχιστον τέσσερα έτη σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης, που μπορούν 
να εκφράζονται επίσης με τις ισοδύναμες 
διδακτικές μονάδες του συστήματος 
ECTS, σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα που πιστοποιούνται 
με την επιτυχία σε εξέταση 
πανεπιστημιακού επιπέδου και 
τουλάχιστον δύο έτη υποχρεωτικής 
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πρακτικής άσκησης υπό εποπτεία που 
βεβαιώνεται με πιστοποιητικό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στη χρήση των διδακτικών μονάδων του συστήματος ECTS ως μέτρο για τη 
διάρκεια της εκπαίδευσης ισχύει μόνο για τις ακαδημαϊκές σπουδές. Προκειμένου να δοθεί 
έμφαση στην υποχρεωτική φύση της πρακτικής άσκησης, η ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης 
βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που εκδίδει η αρμόδια αρχή.

Τροπολογία 540
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 541
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τουλάχιστον τέσσερα έτη σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης σε 

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

επίσης να εκφράζεται και με τις 
ισοδύναμες διδακτικές μονάδες του 
συστήματος ECTS, σε πανεπιστήμιο ή 
ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα που 
πιστοποιούνται με την επιτυχία σε εξέταση 
πανεπιστημιακού επιπέδου δια της οποίας 
παρέχεται επίσημος τίτλος και 
τουλάχιστον δύο έτη πρακτικής άσκησης 
για την απόκτηση πρακτικής κατάρτισης 
δια της οποίας παρέχεται επαγγελματικός 
τίτλος·

Or. de

Τροπολογία 542
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) τουλάχιστον τέσσερα έτη σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης, η οποία μπορεί 
επίσης να εκφράζεται με τις ισοδύναμες 
διδακτικές μονάδες του συστήματος 
ECTS, σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα που πιστοποιούνται 
με την επιτυχία σε εξέταση 
πανεπιστημιακού επιπέδου και 
τουλάχιστον δύο έτη πρακτικής άσκησης 
για την απόκτηση πρακτικής κατάρτισης 
και επαγγελματικής εμπειρίας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Υποστήριξη της περιόδου απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ως προϋπόθεση για την 
αυτόματη αναγνώριση, η οποία θα πρέπει κατά κανόνα να καλύπτει δύο έτη ανεξάρτητα από τη 
διάρκεια της εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι στον τομέα αυτό υπάρχουν ελάχιστες μόνο θέσεις 
αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, οι απόφοιτοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα απόκτησης 
επαγγελματικής εμπειρίας και εγγραφής τους ως αρχιτέκτονες με την πραγματοποίηση μη 
αμειβόμενης πρακτικής άσκησης.
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Τροπολογία 543
Pablo Arias Echeverría

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 544
Robert Rochefort

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) τουλάχιστον τέσσερα έτη σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης σε 
πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα που πιστοποιούνται με την επιτυχία 
σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου και 
τουλάχιστον δύο έτη πρακτικής άσκησης 
που πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος εκπαίδευσης με σκοπό την 
προετοιμασία για την άσκηση νομοθετικά 
κατοχυρωμένου επαγγέλματος και 
αποτελεί προϋπόθεση για την εγκυρότητα 
του τίτλου εκπαίδευσης·
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Or. fr

Τροπολογία 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον πέντε έτη σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης σε 
πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα που πιστοποιούνται με την επιτυχία 
σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου και 
τουλάχιστον ένα έτος αμειβόμενης
πρακτικής άσκησης.

β) τουλάχιστον πέντε έτη σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης σε 
πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα που πιστοποιούνται με την επιτυχία 
σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου και 
τουλάχιστον ένα έτος πρακτικής άσκησης.

Or. en

Τροπολογία 546
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον πέντε έτη σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης σε 
πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα που πιστοποιούνται με την επιτυχία 
σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου και 
τουλάχιστον ένα έτος αμειβόμενης
πρακτικής άσκησης.

β) τουλάχιστον πέντε έτη σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης σε 
πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα που πιστοποιούνται με την επιτυχία 
σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου και 
τουλάχιστον ένα έτος πρακτικής άσκησης.

Or. en
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Τροπολογία 547
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον πέντε έτη σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης σε 
πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα που πιστοποιούνται με την επιτυχία 
σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου και 
τουλάχιστον ένα έτος αμειβόμενης 
πρακτικής άσκησης.

β) τουλάχιστον πέντε έτη σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης, η οποία μπορεί 
επίσης να εκφράζεται και με τις 
ισοδύναμες διδακτικές μονάδες του 
συστήματος ECTS, σε πανεπιστήμιο ή 
ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα που 
πιστοποιούνται με την επιτυχία σε εξέταση 
πανεπιστημιακού επιπέδου διά της οποίας 
παρέχεται επίσημος τίτλος και 
τουλάχιστον ένα έτος πρακτικής άσκησης 
για την απόκτηση πρακτικής κατάρτισης 
δια της οποίας παρέχεται επαγγελματικός 
τίτλος.

Or. de

Τροπολογία 548
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον πέντε έτη σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης σε 
πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα που πιστοποιούνται με την επιτυχία 
σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου και 
τουλάχιστον ένα έτος αμειβόμενης 
πρακτικής άσκησης.

β) τουλάχιστον πέντε έτη σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης σε 
πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα που πιστοποιούνται με την επιτυχία 
σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου.

Or. es
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Τροπολογία 549
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον πέντε έτη σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης σε 
πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα που πιστοποιούνται με την επιτυχία 
σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου και 
τουλάχιστον ένα έτος αμειβόμενης
πρακτικής άσκησης.

β) τουλάχιστον πέντε έτη σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης, η οποία μπορεί 
επίσης να εκφράζεται με τις ισοδύναμες 
διδακτικές μονάδες του συστήματος 
ECTS, σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα που πιστοποιούνται 
με την επιτυχία σε εξέταση 
πανεπιστημιακού επιπέδου και 
τουλάχιστον ένα έτος πρακτικής άσκησης 
για την απόκτηση πρακτικής κατάρτισης 
και επαγγελματικής εμπειρίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Υποστήριξη της περιόδου απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ως προϋπόθεση για την 
αυτόματη αναγνώριση, η οποία θα πρέπει κατά κανόνα να καλύπτει δύο έτη ανεξάρτητα από τη 
διάρκεια της εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι στον τομέα αυτό υπάρχουν ελάχιστες μόνο θέσεις 
αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, οι απόφοιτοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα απόκτησης 
επαγγελματικής εμπειρίας και εγγραφής τους ως αρχιτέκτονες με την πραγματοποίηση μη 
αμειβόμενης πρακτικής άσκησης.

Τροπολογία 550
Pablo Arias Echeverría

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον πέντε έτη σπουδών β) τουλάχιστον πέντε έτη σπουδών 
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πλήρους παρακολούθησης σε 
πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα που πιστοποιούνται με την επιτυχία 
σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου και 
τουλάχιστον ένα έτος αμειβόμενης 
πρακτικής άσκησης.

πλήρους παρακολούθησης σε 
πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα που πιστοποιούνται με την επιτυχία 
σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου.

Or. es

Τροπολογία 551
Robert Rochefort

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον πέντε έτη σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης σε 
πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα που πιστοποιούνται με την επιτυχία 
σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου και 
τουλάχιστον ένα έτος αμειβόμενης
πρακτικής άσκησης.

β) τουλάχιστον πέντε έτη σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης σε 
πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα που πιστοποιούνται με την επιτυχία 
σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου και 
τουλάχιστον ένα έτος πρακτικής άσκησης 
που πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος εκπαίδευσης με σκοπό την 
προετοιμασία για την άσκηση νομοθετικά 
κατοχυρωμένου επαγγέλματος και 
αποτελεί προϋπόθεση της εγκυρότητας 
του τίτλου εκπαίδευσης.

Or. fr

Τροπολογία 552
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 32
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να περιοριστούν οι αναφορές σε αμειβόμενη πρακτική άσκηση, κατ’ αρχήν διότι στην 
Ισπανία δεν υπάρχει παράδοση σε αυτόν τον τομέα και η τρέχουσα οικονομική κατάσταση δεν 
θα επέτρεπε να τεθεί σε εφαρμογή τη δεδομένη στιγμή μια αλλαγή σε αυτό το μοντέλο.  Η 
αοριστία της οδηγίας αναφορικά με την αμειβόμενη πρακτική άσκηση θα έθετε πολλά 
προβλήματα εφαρμογής. Συνεπώς, εάν επιλεγεί η διατήρηση της εν λόγω αναφοράς, η οδηγία 
θα πρέπει να προσδιορίσει περισσότερο εάν η πρακτική αμείβεται σύμφωνα με κάποια κλίμακα 
καθώς και εάν υφίσταται υποχρέωση του κράτους να καλύψει το σύνολο των δαπανών 
κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία 553
Emma McClarkin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αμειβόμενη πρακτική άσκηση πρέπει 
να πραγματοποιείται σε ένα κράτος μέλος, 
υπό την εποπτεία προσώπου που παρέχει 
ικανοποιητικά εχέγγυα όσον αφορά την 
ικανότητά του να παρέχει πρακτική 
εκπαίδευση. Πρέπει να πραγματοποιείται 
μετά το πέρας των σπουδών που 

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

παράγραφο 1. Η ολοκλήρωση της 
αμειβόμενης πρακτικής άσκησης 
βεβαιώνεται μέσω πιστοποιητικού που 
συνοδεύει τον τίτλο εκπαίδευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην αμοιβή πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 554
Heide Rühle

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η αμειβόμενη πρακτική άσκηση πρέπει 
να πραγματοποιείται σε ένα κράτος μέλος, 
υπό την εποπτεία ή την καθοδήγηση 
αρχιτέκτονα ή φορέα, ο οποίος έχει 
εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό από 
αρμόδια αρχή και ο οποίος έχει προβεί σε 
κατάλληλο έλεγχο της ικανότητάς του να 
παρέχει πρακτική εκπαίδευση. Η 
ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης 
πρέπει να βεβαιώνεται μέσω επίσημου 
πιστοποιητικού εκδοθέντος από αρμόδια 
αρχή που συνοδεύει τον τίτλο 
εκπαίδευσης.

Or. de

Τροπολογία 555
Andreas Schwab

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η πρακτική άσκηση πρέπει να 
πραγματοποιείται σε ένα κράτος μέλος, 
υπό την εποπτεία ή την καθοδήγηση 
αρχιτέκτονα ή προσώπου ή φορέα, ο 
οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό 
αυτό από αρμόδια αρχή και ο οποίος έχει 
προβεί σε κατάλληλο έλεγχο της 
ικανότητάς του να παρέχει πρακτική 
εκπαίδευση. Η ολοκλήρωση της 
αμειβόμενης πρακτικής άσκησης πρέπει να 
βεβαιώνεται μέσω πιστοποιητικού 
εκδοθέντος από αρμόδια αρχή που 
συνοδεύει τον τίτλο εκπαίδευσης.

Or. de

Τροπολογία 556
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 557
Emilie Turunen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 558
Robert Rochefort

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

τίτλο εκπαίδευσης.

Or. fr


