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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης.
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0883),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, το άρθρο 46, το άρθρο 53, παράγραφος 1, 
το άρθρο 62 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0512/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υπεβλήθη, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου 
αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας, 
στην οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή 
της επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων1.

– έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση που οργάνωσε στις 25 Απριλίου 2012 η Επιτροπή 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών με θέμα «Ανάπτυξη και 
Κινητικότητα: Εκσυγχρονισμός της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα»,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων (A7-0000/2012),

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα της ίδιας ημερομηνίας, P7_TA(2011)0490.
2 ΕΕ C … /Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην ΕΕ.
3 ΕΕ C … /Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην ΕΕ.
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1. εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση, όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Η οδηγία 2005/36/ΕΚ εφαρμόζεται 
μόνο σε επαγγελματίες που επιθυμούν να 
ασκήσουν το ίδιο επάγγελμα σε άλλο 
κράτος μέλος. Υπάρχουν περιπτώσεις στις 
οποίες οι σχετικές δραστηριότητες 
εμπίπτουν σε ένα επάγγελμα με 
μεγαλύτερο πεδίο δραστηριοτήτων στο 
κράτος μέλος υποδοχής. Εάν οι διαφορές 
μεταξύ των τομέων δραστηριοτήτων είναι 
τόσο μεγάλες ώστε στην πραγματικότητα ο 
επαγγελματίας να πρέπει να ακολουθήσει 
ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για να αντισταθμίσει τις 
ελλείψεις του και εάν το ζητήσει ο ίδιος ο 
επαγγελματίας, υπό αυτές τις 
συγκεκριμένες περιστάσεις ένα κράτος 
μέλος υποδοχής πρέπει να χορηγήσει 
μερική πρόσβαση. Ωστόσο, σε περίπτωση 
που υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι γενικού 
συμφέροντος, όπως στην περίπτωση κάθε 
επαγγέλματος με ευθύνες όσον αφορά τη 
δημόσια υγεία, την ασφάλεια ή την 
υγειονομική επίβλεψη, το κράτος μέλος 
πρέπει να μπορεί να αποκλείει τα 
αντίστοιχα επαγγέλματα του καθεστώτος
μερικής πρόσβασης.

Or. fr
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της χαμηλής κινητικότητας και της φύσης του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου 
από πλευράς ελευθερίας εγκατάστασης και του ρόλου του στα περισσότερα κράτη μέλη ως 
λειτουργού της εισαγγελικής αρχής, δεν φαίνεται αναγκαία η θέσπιση ειδικών διατάξεων.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης 
βάσει εναρμονισμένων ελάχιστων
απαιτήσεων εκπαίδευσης εξαρτάται από 
την έγκαιρη κοινοποίηση νέων τίτλων 
εκπαίδευσης ή τυχόν αλλαγών σε αυτούς 
από τα κράτη μέλη και τη δημοσίευσή τους 
από την Επιτροπή. Διαφορετικά, οι 
κάτοχοι των εν λόγω προσόντων δεν 

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

ότι μπορούν να επωφεληθούν από την 
αυτόματη αναγνώριση. Προκειμένου να 
αυξηθεί η διαφάνεια και να διευκολυνθεί η 
εξέταση πρόσφατα κοινοποιηθέντων 
τίτλων, τα κράτη μέλη πρέπει να διορίσουν 
ένα κατάλληλο φορέα, όπως για 
παράδειγμα μια επιτροπή διαπίστευσης ή 
ένα υπουργείο, ο οποίος εξετάζει κάθε 
κοινοποίηση και υποβάλλει στην Επιτροπή 
έκθεση συμμόρφωσης σύμφωνα με την 
οδηγία 2005/36/ΕΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση στον Τίτλο του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Με στόχο την ενίσχυση της 
κινητικότητας των ειδικευμένων ιατρών 
που έχουν ήδη αποκτήσει τίτλο ιατρικής 
ειδικότητας και στη συνέχεια 
ακολούθησαν εκπαίδευση για άλλη 
ειδικότητα, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν να παραχωρούν μερικές 
εξαιρέσεις από ορισμένα στοιχεία της 
εκπαίδευσης εάν τα εν λόγω στοιχεία 
ολοκληρώθηκαν ήδη κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου προγράμματος ιατρικής 
ειδικότητας στο σχετικό κράτος μέλος που 
καλύπτεται από το καθεστώς αυτόματης 
αναγνώρισης. 

(14) Με στόχο την ενίσχυση της 
κινητικότητας των ειδικευμένων ιατρών 
που έχουν ήδη αποκτήσει τίτλο ιατρικής 
ειδικότητας και στη συνέχεια 
ακολούθησαν εκπαίδευση για άλλη 
ειδικότητα, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν να παραχωρούν μερικές 
εξαιρέσεις από ορισμένα στοιχεία της 
εκπαίδευσης εάν τα εν λόγω στοιχεία 
ολοκληρώθηκαν ήδη κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου προγράμματος ιατρικής 
ειδικότητας σε κράτος μέλος που 
καλύπτεται από το καθεστώς αυτόματης 
αναγνώρισης. 

Or. fr
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η λειτουργία του συστήματος 
αυτόματης αναγνώρισης εξαρτάται από 
την εμπιστοσύνη στις προϋποθέσεις 
εκπαίδευσης που αποτελούν τη βάση των 
προσόντων των επαγγελματιών. Συνεπώς, 
είναι σημαντικό οι ελάχιστες προϋποθέσεις 
εκπαίδευσης για τους αρχιτέκτονες να 
αντικατοπτρίζουν τις νέες εξελίξεις στην 
αρχιτεκτονική εκπαίδευση, ιδίως όσον 
αφορά την ανάγκη συμπλήρωσης της 
ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με 
επαγγελματική εμπειρία υπό την εποπτεία 
ειδικευμένων αρχιτεκτόνων. Ταυτόχρονα, 
οι ελάχιστες προϋποθέσεις εκπαίδευσης 
πρέπει να είναι επαρκώς ευέλικτες ώστε να 
αποφευχθεί ο αθέμιτος περιορισμός της 
ικανότητας των κρατών μελών να 
οργανώνουν τα εκπαιδευτικά τους 
συστήματα.

(17) Η λειτουργία του συστήματος 
αυτόματης αναγνώρισης εξαρτάται από 
την εμπιστοσύνη στις προϋποθέσεις 
εκπαίδευσης που αποτελούν τη βάση των 
προσόντων των επαγγελματιών. Συνεπώς, 
είναι σημαντικό οι προϋποθέσεις 
εκπαίδευσης για τους αρχιτέκτονες να 
αντικατοπτρίζουν τις νέες εξελίξεις στην 
αρχιτεκτονική εκπαίδευση, ιδίως όσον 
αφορά την ανάγκη συμπλήρωσης της 
ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με 
επαγγελματική εμπειρία υπό την εποπτεία 
ειδικευμένων αρχιτεκτόνων. Ταυτόχρονα, 
οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης πρέπει να 
είναι επαρκώς ευέλικτες ώστε να 
αποφευχθεί ο αθέμιτος περιορισμός της 
ικανότητας των κρατών μελών να 
οργανώνουν τα εκπαιδευτικά τους 
συστήματα.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση στον Τίτλο του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) Οι απόφοιτοι που επιθυμούν να 
ολοκληρώσουν πρακτική άσκηση η οποία 
προβλέπεται στο πλαίσιο κατάρτισης που 
προετοιμάζει για νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα σε άλλο κράτος 
μέλος, όπου η εν λόγω πρακτική άσκηση 
είναι δυνατή, πρέπει να καλύπτονται από 
την οδηγία 2005/36/ΕΚ ούτως ώστε να 
ενθαρρυνθεί η κινητικότητά τους. 
Επιπλέον, είναι αναγκαίο να προβλέπεται η 
αναγνώριση της πρακτικής τους άσκησης 
από το κράτος μέλος υποδοχής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να οριστεί επακριβώς ποιες πρακτικές ασκήσεις καλύπτονται, δεδομένου ότι δεν είναι 
οπωσδήποτε αμειβόμενες.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η οδηγία 2005/36/ΕΚ προβλέπει ένα 
σύστημα εθνικών σημείων επαφής. Λόγω 
της έναρξης ισχύος της οδηγίας 
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και της 
θέσπισης κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης 
στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας, υπάρχει 

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

κίνδυνος επικάλυψης. Κατά συνέπεια τα 
εθνικά σημεία επαφής που θεσπίζονται με 
την οδηγία 2005/36/ΕΚ πρέπει να 
μετατραπούν σε κέντρα υποστήριξης, τα 
οποία πρέπει να εστιάσουν τις 
δραστηριότητές τους στην παροχή 
συμβουλών στους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων και συμβουλών 
που παρέχονται αυτοπροσώπως, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
καθημερινή εφαρμογή των κανόνων της 
εσωτερικής αγοράς σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις πολιτών παρακολουθείται 
αποτελεσματικά σε εθνικό επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

πρέπει να ειδοποιούνται σε περίπτωση που
από κάποιον επαγγελματία αφαιρεθεί το 
δικαίωμα άσκησης ή εάν πλαστογράφησε 
ή αποπειράθηκε να πλαστογραφήσει κατά 
την αίτηση αναγνώρισης των 
επαγγελματικών του προσόντων. Η εν 
λόγω προειδοποίηση πρέπει να 
ενεργοποιείται άνευ χρονοτριβής μέσω 
του ΙΜΙ ανεξάρτητα από το εάν ο 
επαγγελματίας έχει ασκήσει οποιοδήποτε 
από τα δικαιώματά του δυνάμει της 
οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή εάν έχει υποβάλει 
αίτηση για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων του μέσω της 
έκδοσης ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας ή μέσω άλλης μεθόδου που 
προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία. Η 
διαδικασία προειδοποίησης πρέπει να 
συμμορφώνεται με την ενωσιακή 
νομοθεσία σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός προειδοποίησης σε περίπτωση αφαίρεσης του δικαιώματος άσκησης πρέπει να 
συμπληρώνεται από προειδοποίηση σε περίπτωση επαγγελματιών για τους οποίους απεδείχθη η 
απόπειρα απάτης.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Με στόχο τη συμπλήρωση ή 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
ανανέωση του παραρτήματος Ι, τη θέσπιση 
των κριτηρίων για τον υπολογισμό των 

(24) Με στόχο τη συμπλήρωση ή 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
ανανέωση του παραρτήματος Ι, τη θέσπιση 
των κριτηρίων για τον υπολογισμό των 
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τελών που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα, τον ορισμό των 
λεπτομερειών τεκμηρίωσης που είναι 
αναγκαίες για την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα, τις 
τροποποιήσεις του καταλόγου των 
δραστηριοτήτων του παραρτήματος IV, τις 
τροποποιήσεις των σημείων 5.1.1 έως 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 
και 5.7.1 του παραρτήματος V, τη 
διευκρίνιση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων των ιατρών, των νοσοκόμων 
που είναι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη, 
των οδοντιάτρων, των κτηνιάτρων, των 
μαιών, των φαρμακοποιών και των 
αρχιτεκτόνων, την προσαρμογή των 
ελάχιστων περιόδων εκπαίδευσης για τις 
ιατρικές ειδικότητες και τις οδοντιατρικές 
ειδικότητες, τη συμπερίληψη νέων 
ιατρικών ειδικοτήτων στο σημείο 5.1.3 του 
παραρτήματος V, τις τροποποιήσεις στον 
κατάλογο που ορίζεται στα σημεία 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 και 5.6.1 του 
παραρτήματος V, τη συμπερίληψη νέων 
οδοντιατρικών ειδικοτήτων στο σημείο 
5.3.3 του παραρτήματος V, τη διευκρίνιση 
των προϋποθέσεων εφαρμογής των κοινών 
πλαισίων εκπαίδευσης και τη διευκρίνιση 
των προϋποθέσεων εφαρμογής κοινών 
δοκιμασιών εκπαίδευσης. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, να 
πραγματοποιεί τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, πρέπει να 
διασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

τελών που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα, τον ορισμό των 
λεπτομερειών τεκμηρίωσης που είναι 
αναγκαίες για την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα, τις 
τροποποιήσεις του καταλόγου των 
δραστηριοτήτων του παραρτήματος IV, τις 
τροποποιήσεις των σημείων 5.1.1 έως 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 
και 5.7.1 του παραρτήματος V, τη 
διευκρίνιση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων των ιατρών, των νοσοκόμων 
που είναι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη, 
των οδοντιάτρων, των κτηνιάτρων, των 
μαιών, των φαρμακοποιών και των 
αρχιτεκτόνων, την προσαρμογή των 
ελάχιστων περιόδων εκπαίδευσης για τις 
ιατρικές ειδικότητες και τις οδοντιατρικές 
ειδικότητες, τη συμπερίληψη νέων 
ιατρικών ειδικοτήτων στο σημείο 5.1.3 του 
παραρτήματος V, τις τροποποιήσεις στον 
κατάλογο που ορίζεται στα σημεία 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 και 5.6.1 του 
παραρτήματος V, τη συμπερίληψη νέων 
οδοντιατρικών ειδικοτήτων στο σημείο 
5.3.3 του παραρτήματος V, τη διευκρίνιση 
των προϋποθέσεων εφαρμογής των κοινών 
πλαισίων εκπαίδευσης και τη διευκρίνιση 
των προϋποθέσεων εφαρμογής κοινών 
δοκιμασιών εκπαίδευσης. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, να 
πραγματοποιεί τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις ιδίως σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων καθώς και εθνικών 
αρχών, επαγγελματικών ενώσεων, 
εκπροσώπων των πανεπιστημίων και 
κοινωνικών εταίρων. Η Επιτροπή, κατά 
την προετοιμασία και τη σύνταξη πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, πρέπει να 
διασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. fr



PE494.470v01-00 14/67 PR\909378EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία έγκρισης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων θα είναι 
διάφανη και θα στηρίζεται στη συνεννόηση.

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει επίσης τους 
κανόνες που αφορούν τη μερική πρόσβαση 
σε ορισμένα νομοθετικά κατοχυρωμένα 
επαγγέλματα και την πρόσβαση σε 
πρακτικές ασκήσεις που εντάσσονται σε 
κύκλο εκπαίδευσης σε νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα, ανεξάρτητα 
εάν αποτελούν ή όχι προϋπόθεση για το 
δικαίωμα άσκησης του αντίστοιχου 
επαγγέλματος, και την αναγνώριση αυτών 
των περιόδων άσκησης που
πραγματοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους υγείας και δημόσιας ασφάλειας η μερική πρόσβαση δεν πρέπει να ισχύει για όλα τα 
επαγγέλματα. Επιπλέον, πρέπει να οριστεί επακριβώς ποιες πρακτικές ασκήσεις καλύπτει, 
δεδομένου ότι δεν είναι όλες αμειβόμενες.

Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2) Στο άρθρο 2, οι παράγραφοι 1 και 2
αντικαθίστανται από το ακόλουθο 
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κείμενο:

Or. fr

Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε 
υπήκοο κράτους μέλους ο οποίος επιθυμεί 
να ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα ή να πραγματοποιήσει
πρακτική άσκηση εντασσόμενη σε κύκλο 
εκπαίδευσης σε νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα, ανεξάρτητα 
εάν αποτελεί ή όχι προϋπόθεση για το 
δικαίωμα άσκησης του αντίστοιχου 
επαγγέλματος σε κράτος μέλος άλλο από 
εκείνο όπου απέκτησε τα επαγγελματικά 
προσόντα του είτε ως 
αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, 
συμπεριλαμβανομένων των ασκούντων 
ελευθέρια επαγγέλματα.

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

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να οριστεί επακριβώς ποιες πρακτικές ασκήσεις καλύπτονται, δεδομένου ότι δεν είναι 
οπωσδήποτε όλες αμειβόμενες.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α – σημείο i – εισαγωγικό μέρος
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

i) Τα στοιχεία στ) και η) αντικαθίστανται 
από το ακόλουθο κείμενο:

Or. fr

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α – σημείο i
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «επαγγελματική εμπειρία»:, η 
πραγματική και νόμιμη άσκηση πλήρους 
απασχόλησης ή ισοδύναμης μερικής 
απασχόλησης του σχετικού επαγγέλματος 
σ' ένα κράτος µέλος·

στ) «επαγγελματική εμπειρία»:, η 
πραγματική και νόμιμη άνευ περιορισμών 
άσκηση πλήρους απασχόλησης ή 
ισοδύναμης μερικής απασχόλησης του 
σχετικού επαγγέλματος σ' ένα κράτος 
µέλος·

η) ως «δοκιμασία επάρκειας», έλεγχος 
που αφορά αποκλειστικά τις 
επαγγελματικές γνώσεις του αιτούντος, 
διενεργείται δε από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους υποδοχής με σκοπό 
να εκτιμηθεί η ικανότητα του αιτούντος 
να εξασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα στο εν λόγω κράτος μέλος. 
Για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, οι 
αρμόδιες αρχές, με βάση τη σύγκριση 
της εκπαίδευσης που απαιτεί το κράτος 
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μέλος υποδοχής με την εκπαίδευση του 
αιτούντος, καταρτίζουν κατάλογο των 
τομέων γνώσεων οι οποίοι δεν 
καλύπτονται από το δίπλωμα ή τον τίτλο 
ή τίτλους εκπαίδευσης που κατέχει ο 
αιτών.
Στη δοκιμασία επάρκειας πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ο
αιτών είναι αναγνωρισμένος 
επαγγελματίας στο κράτος μέλος 
καταγωγής ή προέλευσής του. Η 
δοκιμασία αυτή καλύπτει τομείς 
γνώσεων που επιλέγονται μεταξύ 
εκείνων που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο και των οποίων η γνώση 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 
άσκηση του επαγγέλματος στο κράτος 
μέλος υποδοχής. Η εν λόγω δοκιμασία 
μπορεί επίσης να καλύπτει τη γνώση της 
δεοντολογίας που ισχύει για τις οικείες 
δραστηριότητες στο κράτος μέλος 
υποδοχής.
Οι λεπτομερείς κανόνες της δοκιμασίας 
επάρκειας, καθώς και το νομικό 
καθεστώς στο οποίο υπάγεται στο 
κράτος μέλος υποδοχής ο αιτών που 
επιθυμεί να ετοιμαστεί για τη δοκιμασία 
επάρκειας εκεί, καθορίζονται από τις 
αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους 
μέλους·

Or. fr

Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) «αμειβόμενη πρακτική άσκηση»: η 
άσκηση αμειβόμενων δραστηριοτήτων υπό 
εποπτεία, με στόχο την πρόσβαση σε ένα 

ι) «αμειβόμενη πρακτική άσκηση στο 
πλαίσιο κύκλου εκπαίδευσης σε 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα»: η 
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νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, η 
οποία παρέχεται κατόπιν εξέτασης·

άσκηση αμειβόμενων ή μη
δραστηριοτήτων υπό εποπτεία, με στόχο 
την πρόσβαση σε ένα νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα, η οποία 
παρέχεται κατόπιν εξέτασης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να οριστεί επακριβώς ποιες πρακτικές ασκήσεις καλύπτονται, δεδομένου ότι δεν είναι 
οπωσδήποτε όλες αμειβόμενες.

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στον γενικώς αποδεκτό ορισμό των επαγγελματικών προσόντων.

Τροπολογία 18

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

ιβ α) «απαιτήσεις και προϋποθέσεις της 
εκπαίδευσης»: το κοινό σύνολο γνώσεων, 
δεξιοτήτων και προσόντων που είναι 
απαραίτητα για την άσκηση ενός 
συγκεκριμένου επαγγέλματος·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλέπε την τροπολογία στον Τίτλο του κεφαλαίου III του Τίτλου III.

Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ β) «μονάδες ΕCTS»: μονάδες που 
δηλώνουν την ποσότητα εργασίας που 
απαιτεί κάθε ενότητα σπουδών σε σχέση 
με τον συνολικό όγκο εργασίας που 
απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός 
πλήρους έτους σπουδών στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και 
συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων 
(ΕCΤS) σε κλίμα διαφάνειας και 
συγκρισιμότητας των διπλωμάτων· ο εν 
λόγω όγκος εργασίας περιλαμβάνει όχι 
μόνο τις παραδόσεις των καθηγητών, τα 
εργαστήρια και τα σεμινάρια αλλά επίσης 
την πρακτική άσκηση, τις μελέτες ή 
έρευνες στο πεδίο εργασίας, την 
προσωπική εργασία καθώς και τις 
εξετάσεις και άλλους ενδεχόμενους 
τρόπους αξιολόγησης· στο πλαίσιο του 
ECTS 60 μονάδες αντιστοιχούν στον όγκο 
εργασίας ενός έτους σπουδών και 30 
μονάδες σε αυτόν ενός εξαμήνου. 

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση τροποποίησης εισάγει την αναφορά στις μονάδες ΕCTS. Πρέπει να δοθεί ο ορισμός 
τους.

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του προαιρετικού χαρακτήρα της καθιέρωσης της επαγγελματικής ταυτότητας.

Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Τυχόν τέλη που ενδέχεται να βαρύνουν 
τους αιτούντες για διοικητικές διαδικασίες 
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έκδοσης της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας είναι εύλογα, αναλογικά και 
αντίστοιχα με τις δαπάνες που υφίστανται 
τα κράτη μέλη καταγωγής και υποδοχής 
και δεν αποτελούν αντικίνητρο για την 
υποβολή αίτησης για ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα. Ανατίθεται 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 58α σχετικά με τη θέσπιση των 
κριτηρίων υπολογισμού και διανομής των 
τελών.

έκδοσης της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας είναι εύλογα, αναλογικά και 
αντίστοιχα με τις δαπάνες που υφίστανται 
τα κράτη μέλη καταγωγής και υποδοχής 
και δεν αποτελούν αντικίνητρο για την 
υποβολή αίτησης για ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα και εν πάση 
περιπτώσει είναι σε επίπεδο συγκρίσιμο 
με τις δαπάνες που απαιτούνται στο 
πλαίσιο των διαδικασιών που 
προβλέπονται στους τίτλους ΙΙ και ΙΙΙ της 
παρούσας οδηγίας. Σε περίπτωση μη 
τήρησης των αρχών αυτών ανατίθεται 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 58α σχετικά με τη θέσπιση των 
κριτηρίων υπολογισμού και διανομής των 
τελών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η επιλογή της διαδικασίας αναγνώρισης μέσω της επαγγελματικής ταυτότητας δεν πρέπει να 
επιφέρει πρόσθετο κόστος για τον αιτούντα.

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής επιβεβαιώνει τη λήψη της 
αίτησης και ενημερώνει τον αιτούντα 
σχετικά με ενδεχόμενη παράλειψη 
αποστολής κάποιου εγγράφου χωρίς 
καθυστέρηση μετά από την υποβολή της 
αίτησης. Δημιουργεί ένα αρχείο της 
αίτησης, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα 
δικαιολογητικά έγγραφα στο σύστημα 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς 
(ΙΜΙ) που θεσπίστηκε σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] του 

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

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου(*). Σε περίπτωση 
επακόλουθων αιτήσεων από τον ίδιο 
αιτούντα, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής ή υποδοχής δεν 
δύνανται να ζητήσουν την εκ νέου 
υποβολή των εγγράφων που υπάρχουν ήδη 
στο αρχείο ΙΜΙ και είναι ακόμα έγκυρα. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε μια πρώτη φάση εφαρμογής του συστήματος, οι προθεσμίες έκδοσης της ταυτότητας πρέπει 
να είναι ευρύτερες προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή λειτουργία και καλύτερη 
ποιότητα υπηρεσιών.

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής ελέγχει την αίτηση, δημιουργεί 
και επικυρώνει μια ευρωπαϊκή 

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε μια πρώτη φάση εφαρμογής του συστήματος, οι προθεσμίες έκδοσης της ταυτότητας πρέπει 
να είναι ευρύτερες προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή λειτουργία και καλύτερη 
ποιότητα υπηρεσιών. Επίσης, πρέπει να επαναφερθεί η αρχή της ετήσιας ανανέωσης της 
δήλωσης, ώστε τα κράτη μέλη υποδοχής να ενημερώνονται κατάλληλα για την παρουσία 
παρόχων υπηρεσιών στην επικράτειά τους.

Τροπολογία 25

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 26

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επανεισαχθεί η αρχή της ετήσιας ανανέωσης της δήλωσης, προκειμένου τα κράτη 
μέλη υποδοχής να ενημερώνονται επαρκώς για την παρουσία στην επικράτειά τους παρόχων 
υπηρεσιών.

Τροπολογία 27

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε μια πρώτη φάση εφαρμογής του συστήματος, οι προθεσμίες εξέτασης των αιτήσεων πρέπει 
να διευρυνθούν για την εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας και καλύτερης ποιότητας της 
υπηρεσίας.

Τροπολογία 29

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 16, 21 και 49α, το κράτος μέλος 

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

υποδοχής αποφασίζει εάν θα επικυρώσει 
μια ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, πέντε 
εβδομάδων από την ημερομηνία 
παραλαβής της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας από το κράτος 
μέλος καταγωγής. Σε περίπτωση 
δικαιολογημένων αμφιβολιών, το κράτος 
μέλος υποδοχής μπορεί να ζητήσει 
πρόσθετες πληροφορίες από το κράτος 
μέλος καταγωγής. Το εν λόγω αίτημα για 
πληροφορίες δεν παρατείνει την προθεσμία 
των πέντε εβδομάδων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε μια πρώτη φάση εφαρμογής του συστήματος, οι προθεσμίες εξέτασης των αιτήσεων πρέπει 
να διευρυνθούν για την εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας και καλύτερης ποιότητας της 
υπηρεσίας.

Τροπολογία 30

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Σε μια πρώτη φάση εφαρμογής του συστήματος, οι προθεσμίες εξέτασης των αιτήσεων πρέπει 
να διευρυνθούν για την εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας και καλύτερης ποιότητας της 
υπηρεσίας.

Τροπολογία 31

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των προθεσμιών, πρέπει να εξασφαλιστεί η τακτική ενημέρωση του 
αιτούντος σχετικά με την πορεία της αίτησής του. Εξάλλου, ο μηχανισμός σιωπηρής 
αναγνώρισης επιτρέπει μεν να αποφεύγεται η μη σύμφωνα με τον δέοντα τρόπο εξέταση των 
αιτήσεων από το κράτος μέλος υποδοχής αλλά επ’ ουδενί ισοδυναμεί με οριστική επικύρωση, 
δεδομένου ότι οι αρχές του κράτους υποδοχής έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση που λάβουν 
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συμπληρωματικές πληροφορίες, να διακόψουν τη διαδικασία.

Τροπολογία 32

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 33

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
κάτοχος μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας δικαιούται ανά πάσα στιγμή να 

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

ζητήσει τη διόρθωση, τη διαγραφή και τον 
αποκλεισμό του αρχείου του στο σύστημα 
ΙΜΙ κατόπιν αιτήματος, ότι ενημερώνεται 
για το ανωτέρω δικαίωμά του κατά την 
έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας, και ότι το δικαίωμα αυτό του 
υπενθυμίζεται κάθε έτος μετά την έκδοση 
της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας του.

Or. fr

Τροπολογία 34

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εάν είναι αποδεκτό ότι η αρχή της μερικής πρόσβασης μπορεί να μην εφαρμόζεται για 
επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, ιδίως για λόγους προστασίας της υγείας και της 
δημόσιας ασφάλειας, το μέτρο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται κατά γενικό κανόνα στο σύνολο 
ενός επαγγέλματος και όχι βάσει εξέτασης κατά περίπτωση.

Τροπολογία 35

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απαιτούμενη εμπειρία μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής σε περίπτωση άσκησης του 
επαγγέλματος με μερική απασχόληση.

Τροπολογία 36

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) ο πάροχος της υπηρεσίας έχει εκ των 
προτέρων συνάψει σύμβαση με τον 
αποδέκτη της υπηρεσίας εκτός του 
κράτους μέλους υποδοχής, με την 
προϋπόθεση ότι η συνήθης διαμονή του 
αποδέκτη της υπηρεσίας είναι εκτός του 
κράτους μέλους υποδοχής και ότι το 
επάγγελμα δεν συμπεριλαμβάνεται στον 
κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 4.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η σύνταξη, ως είχε, θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη.

Τροπολογία 37

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Στην παράγραφο 2, το δεύτερο 
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:
«Ο προσωρινός και περιστασιακός 
χαρακτήρας της παροχής εκτιμάται 
κατά περίπτωση, ιδίως σε συνάρτηση με 
τη διάρκεια, τη συχνότητα, την 
περιοδικότητα και τον συνεχή 
χαρακτήρα της συγκεκριμένης παροχής· 
ο πάροχος της υπηρεσίας δεν μπορεί να 
ασκεί περισσότερο από το ήμισυ της 
τακτικής ετήσιας δραστηριότητάς του 
στο κράτος μέλος υποδοχής».

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προσωρινή άσκηση πρέπει να είναι περιορισμένη σε διάρκεια για να μη δίνει τη δυνατότητα 
παράκαμψης των διαδικασιών εγκατάστασης.

Τροπολογία 38

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
4:

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της χαμηλής κινητικότητας και της φύσης του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου 
από πλευράς ελευθερίας εγκατάστασης και του ρόλου του στα περισσότερα κράτη μέλη ως 
λειτουργού της εισαγγελικής αρχής, δεν φαίνεται αναγκαία η θέσπιση ειδικών διατάξεων.

Τροπολογία 39

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ορισμένα επαγγέλματα με σημαντικό ρόλο στην προστασία της δημόσιας υγείας δεν 
αναγνωρίζονται αναγκαστικά ως επαγγέλματα του υγειονομικού κλάδου.

Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 7 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) Προστίθεται το στοιχείο στ α):
στ α) απόδειξη ασφάλειας 
επαγγελματικής αστικής ευθύνης του 
παρόχου για τις υπηρεσίες που παρέχει 
στην επικράτεια του κράτους μέλους 
υποδοχής.

Or. fr

Τροπολογία 41

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σε περίπτωση ουσιαστικής διαφοράς 
ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα του 
παρόχου και την απαιτούμενη εκπαίδευση 
στο κράτος μέλος υποδοχής, και στο βαθμό 
που η διαφορά αυτή μπορεί να είναι 
επιβλαβής για τη δημόσια υγεία ή 
ασφάλεια και δεν μπορεί να αντισταθμιστεί 
μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας ή της 
δια βίου μάθησης του παρόχου, το κράτος 
μέλος υποδοχής οφείλει να παράσχει στον 
πάροχο τη δυνατότητα να αποδείξει ότι 
έχει αποκτήσει τις γνώσεις και ικανότητες 
που του έλειπαν, ιδίως μέσω δοκιμασίας 
επάρκειας ή της συνεκτίμησης των 
πιστοποιητικών ή των τίτλων που έχουν 
εκδοθεί βάσει των διαδικασιών που 
προβλέπονται στα άρθρα 49 α και 49β. Εν 
πάση περιπτώσει, η παροχή υπηρεσίας 
πρέπει να μπορεί να αρχίζει εντός ενός 
μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία 
λαμβάνεται η απόφαση κατ' εφαρμογή του 
τρίτου εδαφίου.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η αναγνώριση των προσόντων δυνάμει των μηχανισμών που προβλέπονται από τα άρθρα 49 α 
και β μπορεί να αποδειχτεί αποτελεσματικό εργαλείο για την αξιολόγηση του επιπέδου ενός 
επαγγελματία.

Τροπολογία 42

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

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 
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.

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 
βαθμό που είναι αναγκαίες για την 
αξιολόγηση ουσιωδών διαφορών, πιθανόν 
ζημιογόνων για τη δημόσια υγεία ή 
ασφάλεια. Το κράτος μέλος υποδοχής 
μπορεί, ιδίως, να λαμβάνει υπόψη 
πιστοποιητικά ή τίτλους που έχουν 
αποκτηθεί βάσει των διαδικασιών που 
προβλέπονται στα άρθρα 49 α και 49 β. 
Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
εγκατάστασης παρέχουν τις σχετικές 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 56.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η αναγνώριση των προσόντων δυνάμει των μηχανισμών που προβλέπονται από τα άρθρα 49 α 
και β μπορεί να αποδειχτεί αποτελεσματικό εργαλείο για την αξιολόγηση του επιπέδου ενός 
επαγγελματία.

Τροπολογία 43

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 ή τίτλου σπουδών 
που δεν είναι ισοδύναμος με το αμέσως 
προηγούμενο επίπεδο εκείνου που 
απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής, 
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. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφορά μιας διάταξης που επιτρέπει να αποφεύγονται δυσανάλογες διαφορές επιπέδου.

Τροπολογία 44

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

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

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της χαμηλής κινητικότητας και της φύσης του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου 
από πλευράς ελευθερίας εγκατάστασης και του ρόλου του στα περισσότερα κράτη μέλη ως 
λειτουργού της εισαγγελικής αρχής, δεν φαίνεται αναγκαία η θέσπιση ειδικών διατάξεων.

Τροπολογία 45 

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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 του συντονισμού των 
ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης:
(Η τροποποίηση αυτή ισχύει για ολόκληρο 
το κεφάλαιο ΙΙΙ του υπό εξέταση 
νομοθετικού κειμένου· η έγκρισή της 
επιβάλλει τεχνικές προσαρμογές σε 
ολόκληρο το κείμενο.)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης στις οποίες στηρίζεται η αρχή της αυτόματης αναγνώρισης δεν 
πρέπει να θεωρούνται ως ελάχιστα κριτήρια αλλά ως η κοινή βάση που προορίζεται να 
ακολουθεί τις κανονικές εξελίξεις που αποσκοπούν σε υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.
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Τροπολογία 46

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

15) Η παράγραφος 4, η παράγραφος 6, 
δεύτερο και τρίτο εδάφιο και η 
παράγραφος 7 του άρθρου 21 
απαλείφονται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 πρέπει να αποκατασταθεί λόγω της κεφαλαιώδους 
σημασίας του για ολόκληρο το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης των διπλωμάτων.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 17 – εισαγωγικό μέρος
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17) Στο άρθρο 22 προστίθεται η ακόλουθη 
δεύτερη παράγραφος:

17) Στο άρθρο 22, προστίθενται το
στοιχείο γ) και η ακόλουθη δεύτερη 
παράγραφος:

Or. fr

Τροπολογία 48

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του γ) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
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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.

ιδρύματα τα οποία παρέχουν εκπαίδευση, 
περί της οποίας ένα εκ των ως άνω 
άρθρων, υπόκεινται ανά πενταετία από 
[ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας 
οδηγίας] σε αξιολόγηση από οργανισμό 
εγγεγραμμένο στο ευρωπαϊκό μητρώο 
διασφάλισης της ποιότητας (EQAR), 
όσον αφορά την τήρηση των απαιτήσεων 
εκπαίδευσης· ο ως άνω οργανισμός 
διαβιβάζει τα συμπεράσματά του στο 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και στην 
Επιτροπή.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του 
πρώτου εδαφίου, από [εισάγεται η 
ημερομηνία – δηλαδή η επομένη της 
ημερομηνίας που ορίζεται στο πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3–] 
και κάθε πέντε έτη στη συνέχεια, οι 
αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή και στα άλλα 
κράτη μέλη δημόσια διαθέσιμες εκθέσεις 
αξιολόγησης με σκοπό την 
βελτιστοποίηση των συστημάτων 
συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης που 
αφορούν ιατρούς, ειδικούς ιατρούς, 
νοσοκόμους υπεύθυνους για γενική 
περίθαλψη, οδοντιάτρους, ειδικευμένους 
οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, μαίες και 
φαρμακοποιούς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα μπορούσε επίσης να εισαγάγει μηχανισμό ελέγχου της ποιότητας της εκπαίδευσης 
που παρέχεται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε σχέση με τις απαιτήσεις της οδηγίας, ώστε να 
μην υπάρχει ίχνος αμφιβολίας σχετικά με την πραγματική αξία της εκπαίδευσης που έχουν λάβει 
οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης, πρέπει να διευκρινιστεί ο στόχος που επιδιώκεται με τις εκθέσεις 
αξιολόγησης της συνεχούς κατάρτισης.

Τροπολογία 49

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 
τα ακόλουθα:
«2. Η εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών 
περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική 
κατάρτιση και στην επαγγελματική 
δεοντολογία, η οποία πραγματοποιείται 
σε πανεπιστημιακό κέντρο, σε 
νοσοκομειακό και πανεπιστημιακό 
κέντρο ή, ενδεχομένως, σε ίδρυμα 
ιατρικής περίθαλψης εγκεκριμένο για το 
σκοπό αυτό από τις αρμόδιες αρχές ή 
τους αρμόδιους φορείς.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
διάρκεια της εκπαίδευσης ειδικευμένων 
ιατρών να είναι τουλάχιστον πενταετούς 
διάρκειας, δυνάμενης επίσης να 
εκφραστεί σε μονάδες EGTS. 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. fr

Αιτιολόγηση

Ενημέρωση των διατάξεων σχετικά με την εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών.

Τροπολογία 50

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στις εθνικές νομοθεσίες τους μερικές 
εξαιρέσεις από τμήματα της εκπαίδευσης 
ειδικευμένων ιατρών, εφόσον το εν λόγω 
τμήμα της εκπαίδευσης έχει 
πραγματοποιηθεί ήδη κατά τη διάρκεια της 
ολοκλήρωσης ενός άλλου προγράμματος 
εκπαίδευσης ειδικότητας που αναφέρεται 
στο στοιχείο 5.1.3 του παραρτήματος V με 
την προϋπόθεση ότι ο επαγγελματίας έχει 
ήδη λάβει τον προηγούμενο τίτλο 
ειδικότητας. 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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ένα κράτος μέλος πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει τμήματα εκπαίδευσης που έχουν 
πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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 
απαιτήσεων εκπαίδευσης που 
αναφέρονται στο σημείο 5.1.3 του 
παραρτήματος V στην επιστημονική και 
τεχνολογική πρόοδο.

Or. fr
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Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 20 – εισαγωγικό μέρος
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20) Στο άρθρο 26, η δεύτερη παράγραφος 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

20) Το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Or. fr

Τροπολογία 53 

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 20
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 26 – εδάφιο 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 
εθνικών νομοθεσιών.

Οι τίτλοι εκπαίδευσης ειδικευμένων 
ιατρών που προβλέπονται από το άρθρο 
21 είναι αυτοί που έχουν εκδοθεί ή 
αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές ή 
οργανισμούς που αναφέρονται στο 
παράρτημα V, σημείο 5.1.2, αντιστοιχούν 
για τη συγκεκριμένη ειδικευμένη 
εκπαίδευση στις ισχύουσες στα διάφορα 
κράτη μέλη ονομασίες και 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα V, 
σημείο 5.1.3.
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 
εθνικών νομοθεσιών.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Ενημέρωση των διατάξεων σχετικά με την εκπαίδευση σε ιατρικές ειδικότητες.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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, καθώς και 
στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του ρόλου 
του επαγγέλματος. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ενημέρωση των διατάξεων σχετικά με την εκπαίδευση των νοσοκόμων. 

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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 

Η εκπαίδευση του νοσοκόμου υπεύθυνου 
για γενική περίθαλψη περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τριετείς σπουδές, που 
μπορούν επίσης να εκφραστούν σε 
ισοδύναμες μονάδες ECTS ή 4600 ώρες 
θεωρητικής και κλινικής κατάρτισης· η 
θεωρητική κατάρτιση καλύπτει 
τουλάχιστον το ένα τρίτο και η κλινική 
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μπορούν να παραχωρούν μερικές
εξαιρέσεις σε πρόσωπα που έχουν λάβει 
τμήμα της εκπαίδευσής τους μέσω κύκλων 
εκπαίδευσης τουλάχιστον ισοδύναμου 
επιπέδου.

κατάρτιση τουλάχιστον τη μισή ελάχιστη 
διάρκεια της εκπαίδευσης. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να παραχωρούν μερικές 
εξαιρέσεις σε πρόσωπα που έχουν λάβει 
τμήμα της εκπαίδευσής τους μέσω κύκλων 
εκπαίδευσης τουλάχιστον ισοδύναμου 
επιπέδου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με την εισαγωγή της αναφοράς στις μονάδες ECTS προκειμένου περί 
άλλων κλάδων εκπαίδευσης.

Τροπολογία 56

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23α) Προστίθεται το άρθρο 33 β:
«Άρθρο 33β
Μεταβατικές διατάξεις
Από [εισάγεται η ημερομηνία θέσης σε 
ισχύ της παρούσας οδηγίας] τα κράτη 
μέλη διαθέτουν προθεσμία έξι ετών για να 
προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό τους 
σύστημα στις νέες απαιτήσεις του άρθρου 
31, παράγραφος 1, όσον αφορά τη 
διάρκεια της γενικής σχολικής 
εκπαίδευσης.»

Or. fr

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 24 – στοιχείο α
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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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 επίσης να εκφράζονται με τις 
ισοδύναμες διδακτικές μονάδες του 
συστήματος ECTS, που αντιστοιχούν σε 
5000 τουλάχιστον ώρες θεωρητικής και 
πρακτικής διδασκαλίας 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. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιοριστεί ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πρέπει να πραγματοποιηθούν 
για να μην είναι δυνατή η αναγνώριση εκπαίδευσης μερικού χρόνου που μπορεί να αποδειχτεί 
ελλιπής.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 27 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από 
τα ακόλουθα:
«3. Η εκπαίδευση της μαίας/του 
μαιευτήρα παρέχει την εγγύηση ότι η/ο 
ενδιαφερόμενη/ος έχει αποκτήσει τις 
ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:



PR\909378EL.doc 45/67 PE494.470v01-00

EL

α) προσήκουσες γνώσεις των επιστημών 
επί των οποίων βασίζονται οι 
δραστηριότητες της μαίας/του 
μαιευτήρα, ιδίως της μαιευτικής, της 
γυναικολογίας και της νεογνολογίας·

β) προσήκουσες γνώσεις της 
επαγγελματικής δεοντολογίας και της 
νομοθεσίας·
γ) λεπτομερή γνώση της βιολογικής 
λειτουργίας, της ανατομίας, της 
φυσιολογίας, της ψυχολογίας και της 
φαρμακολογίας στον τομέα της 
μαιευτικής και των νεογνών, καθώς και 
γνώση των σχέσεων μεταξύ της 
κατάστασης της υγείας του ανθρώπου 
και του φυσικού και κοινωνικού 
περιβάλλοντός του και της 
συμπεριφοράς του·
δ) επαρκή κλινική πείρα σε 
ανεγνωρισμένα ιδρύματα υπό την 
εποπτεία ανεγνωρισμένου 
εξειδικευμένου προσωπικού στη 
μαιευτική·
ε) προσήκουσες γνώσεις σχετικά με την 
εκπαίδευση του υγειονομικού 
προσωπικού και εμπειρία συνεργασίας 
με το εν λόγω προσωπικό.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ενημέρωση των σχετικών με την εκπαίδευση των μαιών και των μαιευτήρων διατάξεων.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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, 



PE494.470v01-00 46/67 PR\909378EL.doc

EL

που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5000 
ώρες θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης, οι οποίες μπορούν επίσης 
να εκφραστούν σε ισοδύναμες μονάδες 
ECTS·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ενημέρωση των σχετικών με την εκπαίδευση των μαιών και των μαιευτήρων διατάξεων και 
συνοχή με την εισαγωγή της αναφοράς στις μονάδες ECTS προκειμένου περί άλλων κλάδων 
εκπαίδευσης.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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 επίσης 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·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Συνοχή με την εισαγωγή της αναφοράς στις μονάδες ECTS προκειμένου περί άλλων κλάδων 
εκπαίδευσης.

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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 επίσης να 
εκφραστούν σε ισοδύναμες μονάδες ECT, 
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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Συνοχή με την εισαγωγή της αναφοράς στις μονάδες ECTS προκειμένου περί άλλων κλάδων 
εκπαίδευσης.

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 28 α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

28α) Το άρθρο 42 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 42
Άσκηση των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων μαίας/μαιευτήρα
1. Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος 
εφαρμόζονται στις αυτόνομες 
δραστηριότητες μαίας/μαιευτήρα όπως 
ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 2 και όπως 
ασκούνται βάσει των επαγγελματικών 
τίτλων του παραρτήματος V σημείο 
5.5.2. 1. 
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2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
μαίες/μαιευτήρες να έχουν τη 
δυνατότητα ανάληψης και άσκησης 
τουλάχιστον των ακόλουθων 
δραστηριοτήτων:
α) παροχή ορθής πληροφόρησης και 
συμβουλών σε θέματα γυναικείας υγείας 
και αναπαραγωγής· 
β) εξακρίβωση εγκυμοσύνης, εκτίμηση
και παρακολούθηση της φυσιολογικής 
εγκυμοσύνης και εκτέλεση των 
αναγκαίων εξετάσεων·
γ) συμβουλευτική υπόδειξη και εντολή
εκτέλεσης των εξετάσεων που είναι 
απαραίτητες για την όσο το δυνατόν
πρώιμη διάγνωση κάθε επικίνδυνης 
εγκυμοσύνης·
δ) κατάρτιση πλήρων προγραμμάτων 
προετοιμασίας των γονέων για τον ρόλο 
τους και για τον τοκετό·
ε) παροχή συνδρομής στην έγκυο κατά 
τη διάρκεια του τοκετού και 
παρακολούθηση της κατάστασης του 
εμβρύου με τα κατάλληλα κλινικά και 
τεχνικά μέσα·
στ) διεξαγωγή του φυσιολογικού 
τοκετού, συμπεριλαμβανομένης, εν 
ανάγκη, της επισειοτομής καθώς και των 
ραφών και του τοκετού ισχιακής 
προβολής·
ζ) διάγνωση στη μητέρα ή στο νεογνό 
συμπτωμάτων που φανερώνουν 
ανωμαλίες οι οποίες απαιτούν την 
παρέμβαση ειδικευμένου ιατρού καθώς 
και παροχή συνδρομής στον τελευταίο 
σε περίπτωση επέμβασης· λήψη 
επειγόντων μέτρων που επιβάλλονται σε 
περίπτωση απουσίας ιατρού, ιδίως 
δακτυλική αποκόλληση του πλακούντα, 
η οποία ακολουθείται ενδεχομένως από 
δακτυλική επισκόπηση της μήτρας·
η) εξέταση και φροντίδα του νεογνού· 
λήψη όλων των μέτρων που 
επιβάλλονται σε περίπτωση ανάγκης και 
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εφαρμογή, σε δεδομένη περίπτωση, 
άμεσης ανανήψεως·
θ) παρακολούθηση και έλεγχος της 
λεχώνας και παροχή όλων των 
απαραίτητων συμβουλών που 
αποβλέπουν στην ανατροφή του νεογνού 
με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες·
ι) εφαρμογή της θεραπείας που ορίζεται 
από τον ιατρό και συνταγογράφηση των 
απαραίτητων φαρμάκων στο πλαίσιο της 
άσκησης του επαγγέλματος 
μαίας/μαιευτήρα·
ια) σύνταξη όλων των απαραίτητων 
ιατρικών και νομικών εγγράφων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ενημέρωση των διατάξεων σχετικά με την εκπαίδευση μαιών και μαιευτήρων. 

Τροπολογία 63

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επειδή η οργάνωση των σπουδών διαφέρει από κράτος μέλος σε άλλο, πρέπει να αφεθεί μια 
αυτονομία. 
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Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 31 – εισαγωγικό μέρος
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

31) Στο άρθρο 45, η παράγραφος 2, 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Or. fr

Τροπολογία 65

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών 
των φαρμακευτικών προϊόντων στις 
αρμόδιες αρχές.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
κάτοχοι τίτλου εκπαίδευσης 
πανεπιστημιακού ή αναγνωρισμένου ως 
ισοδύναμου επιπέδου στον τομέα της 
φαρμακευτικής, που πληροί τους όρους 
του άρθρου 44, να έχουν τη δυνατότητα 
ανάληψης και άσκησης τουλάχιστον των 
ακόλουθων δραστηριοτήτων, με την 
επιφύλαξη, ενδεχομένως, της απαίτησης 
συμπληρωματικής επαγγελματικής 
πείρας:
α) καθορισμός της φαρμακευτικής 
μορφής των φαρμάκων· 
β) παρασκευή και έλεγχος των 
φαρμάκων·
γ) έλεγχος των φαρμάκων σε εργαστήριο 
ελέγχου φαρμάκων·
δ) αποθήκευση, διατήρηση και διανομή 
των φαρμάκων στο στάδιο της χονδρικής 
πώλησης·
ε) εφοδιασμός, προετοιμασία, έλεγχος, 
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αποθήκευση και διανομή ασφαλών και 
ποιοτικών των φαρμάκων στα 
φαρμακεία·
στ) προετοιμασία, έλεγχος, αποθήκευση 
και διάθεση των φαρμάκων στα 
νοσοκομεία·
ζ) παρακολούθηση φαρμακευτικών
αγωγών και παροχή πληροφοριών και 
συμβουλών σχετικά με τα φάρμακα και 
με ζητήματα σχετικά με την υγεία·
η) αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών 
των φαρμακευτικών προϊόντων στις 
αρμόδιες αρχές·

θ) προσωπική παρακολούθηση των 
ασθενών όταν λαμβάνουν φάρμακα χωρίς 
συνταγή ιατρού·
ι) συμβολή σε θεσμικές εκστρατείες για 
τη δημόσια υγεία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ενημέρωση των διατάξεων σχετικά με την εκπαίδευση των φαρμακοποιών. 

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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. Η εκπαίδευση σε ένα κράτος μέλος 
δύναται να περιλαμβάνει οποιαδήποτε από 
τις κατωτέρω επιλογές:

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η αναφορά στις μονάδες ECTS πρέπει να αφορά τη θεωρητική εκπαίδευση.

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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, ή ισοτιμία 
τους εκφραζόμενη σε μονάδες ΕCTS, σε 
πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα που πιστοποιούνται με την επιτυχία 
σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου διά 
της οποίας παρέχεται επίσημος τίτλος και 
τουλάχιστον δύο έτη αμειβόμενης 
πρακτικής άσκησης για πρακτική 
εκπαίδευση που οδηγεί σε επαγγελματική 
ειδίκευση·

Or. fr

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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 ή ισοτιμία τους 
εκφραζόμενη σε μονάδες ΕCTS, 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 αμειβόμενης 
πρακτικής άσκησης για πρακτική 
εκπαίδευση που οδηγεί σε επαγγελματική 
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ειδίκευση.

Or. fr

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 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, 
να είναι υπό την εποπτεία αρχιτέκτονα ή
προσώπου ή εγκεκριμένου προς αυτό 
οργανισμού από αρμόδια αρχή η οποία 
έχει προβεί στον κατάλληλο έλεγχο της 
ικανότητάς του να παρέχει πρακτική 
εκπαίδευση. Η ολοκλήρωση της 
αμειβόμενης πρακτικής άσκησης πρέπει να 
βεβαιώνεται μέσω πιστοποιητικού 
εκδοθέντος από αρμόδια αρχή το οποίο 
θα συνοδεύει τον τίτλο επίσημης 
εκπαίδευσης.

Or. fr

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τυχόν 
έλεγχοι των γλωσσικών γνώσεων 
πραγματοποιούνται από μια αρμόδια 
αρχή μετά τη λήψη των αποφάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4δ, στο άρθρο 7 
παράγραφος 4 και στο άρθρο 51 

Ένα κράτος μέλος διασφαλίζει ότι κάθε 
επαλήθευση των γλωσσικών γνώσεων 
διεξάγεται υπό τον έλεγχο μιας αρμόδιας 
αρχής μετά τη λήψη των αποφάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4δ, στο άρθρο 7 
παράγραφος 4 και στο άρθρο 51 



PE494.470v01-00 54/67 PR\909378EL.doc

EL

παράγραφος 3 και εφόσον υπάρχει σοβαρή 
και συγκεκριμένη αμφιβολία σχετικά με 
την επάρκεια των γλωσσικών γνώσεων του 
επαγγελματία όσον αφορά τις 
επαγγελματικές δραστηριότητες που 
σκοπεύει να ασκήσει το εν λόγω πρόσωπο.

παράγραφος 3 και εφόσον υπάρχει σοβαρή 
και συγκεκριμένη αμφιβολία σχετικά με 
την επάρκεια των γλωσσικών γνώσεων του 
επαγγελματία όσον αφορά τις 
επαγγελματικές δραστηριότητες που 
σκοπεύει να ασκήσει το εν λόγω πρόσωπο

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έννοια της επαλήθευσης είναι πιο εύκαμπτη από αυτήν του ελέγχου. Η αρμόδια αρχή πρέπει 
να μπορεί να αναθέτει τη διεξαγωγή της επαλήθευσης αυτής.

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να εκχωρούν στις 
αρμόδιες αρχές το δικαίωμα διεξαγωγής
γλωσσικών ελέγχων που καλύπτουν όλους 
τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες εάν 
αυτό απαιτείται ρητώς από το εθνικό 
σύστημα υγείας ή στην περίπτωση 
ανεξάρτητων επαγγελματιών που δεν 
υπάγονται στο εθνικό σύστημα υγείας, 
από αντιπροσωπευτικές εθνικές 
οργανώσεις ασθενών.

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στην 
ασφάλεια των ασθενών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εκχωρούν στις αρμόδιες αρχές 
το δικαίωμα επαλήθευσης των γλωσσικών
γνώσεων που καλύπτουν όλους τους 
ενδιαφερόμενους επαγγελματίες. Η 
επαλήθευση των γλωσσικών γνώσεων 
αποσκοπεί στο να αποδεικνύει την 
ικανότητα του επαγγελματία να 
επικοινωνεί, τόσο προφορικά όσο και 
γραπτά, στο πλαίσιο του αναγκαίου για 
την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας, ιδίως δε από πλευράς 
ασφάλειας των ασθενών και προστασίας 
της δημόσιας υγείας.

Or. fr

Αιτιολόγηση
Η έννοια της επαλήθευσης είναι πιο εύκαμπτη από αυτήν του ελέγχου. Μόνο η αρμόδια αρχή 
πρέπει να μπορεί να ζητεί την επαλήθευση αυτή. Επίσης πρέπει να οριστεί το πλαίσιο αυτών 
των επαληθεύσεων.
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Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 38
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τυχόν γλωσσικοί έλεγχοι περιορίζονται 
στον έλεγχο της γνώσης μίας από τις 
επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 
ανάλογα με την επιλογή του 
ενδιαφερόμενου, είναι αναλογικοί προς τη 
δραστηριότητα που ασκείται και δεν 
επιβαρύνουν τον επαγγελματία. Ο 
ενδιαφερόμενος δικαιούται να ασκήσει 
έφεση κατά των εν λόγω ελέγχων ενώπιον 
των εθνικών δικαστηρίων.

Η επαλήθευση των γλωσσικών γνώσεων 
περιορίζεται στη γνώση μίας από τις 
επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 
ανάλογα με την επιλογή του 
ενδιαφερόμενου, είναι αναλογική προς τη 
δραστηριότητα που ασκείται και δεν 
επιβαρύνουν τον επαγγελματία. Ο 
ενδιαφερόμενος δικαιούται να ασκήσει 
έφεση κατά των εν λόγω ελέγχων ενώπιον 
των εθνικών δικαστηρίων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έννοια της επαλήθευσης είναι πιο εύκαμπτη από αυτήν του ελέγχου. 

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 39
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 55 α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναγνώριση αμειβόμενης πρακτικής 
άσκησης

Αναγνώριση πρακτικής άσκησης

Or. fr

Αιτιολόγηση
Πρέπει να οριστεί επακριβώς ποιες πρακτικές ασκήσεις καλύπτονται, δεδομένου ότι δεν είναι 
οπωσδήποτε αμειβόμενες.

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 39
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Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 55 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη παραχώρηση πρόσβασης σε ένα 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, το 
κράτος μέλος υποδοχής αναγνωρίζει την 
αμειβόμενη πρακτική άσκηση που 
πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος 
και πιστοποιείται από αρμόδια αρχή του εν 
λόγω κράτους μέλους.

Για τη παραχώρηση πρόσβασης σε ένα 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, το 
κράτος μέλος υποδοχής αναγνωρίζει την 
πρακτική άσκηση που εντάσσεται στο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης για νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα, ανεξάρτητα 
εάν αυτό αποτελεί ή όχι προϋπόθεση για 
το δικαίωμα άσκησής του, η οποία 
πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος
και πιστοποιείται από αρμόδια αρχή του εν 
λόγω κράτους μέλους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να οριστεί επακριβώς ποιες πρακτικές ασκήσεις καλύπτονται, δεδομένου ότι δεν είναι 
οπωσδήποτε αμειβόμενες.

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 39 α (νέο)
2011/0534
Άρθρο 55 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39α) Στον τίτλο IV, προστίθεται το 
ακόλουθο άρθρο 55 β:
«Άρθρο 55β
Έλεγχος σε περίπτωση παρατεταμένου 
διαστήματος μη άσκησης
Για τους επαγγελματίες των οποίων τα 
προσόντα, τα οποία απαριθμούνται στα 
σημεία 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 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, 
έχουν αναγνωριστεί, αλλά οι οποίοι δεν 
μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν όντως 
ασκήσει το επάγγελμα κατά τα τέσσερα 
έτη που προηγούνται της αίτησης 
εγκατάστασης ή της ανανέωσης της 
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δήλωσης, το κράτος μέλος υποδοχής 
δύναται, σε περίπτωση συγκεκριμένων 
αμφιβολιών ως προς το επίπεδο γνώσεων, 
προσόντων και ικανοτήτων, που μπορεί 
να παρουσιάζει κίνδυνο για τους ασθενείς 
ή τους καταναλωτές, να επιτρέψει στην 
αρμόδια αρχή να απαιτήσει 
συμπληρωματικούς ελέγχους, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτοί θα είναι 
αναλογικοί, δεν θα εισάγουν διακρίσεις 
και δεν θα επιφέρουν κόστος στον 
επαγγελματία. Ο τελευταίος δύναται να 
προσφύγει κατά του ελέγχου αυτού 
ενώπιον της εθνικής δικαιοδοσίας.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου περί του δικαιώματος άσκησης και για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας 
των ασθενών και των καταναλωτών, πρέπει να εξεταστεί ένας μηχανισμός επαλήθευσης των 
προσόντων για την περίπτωση των επαγγελματιών των οποίων τα προσόντα έχουν 
αναγνωριστεί κατά το παρελθόν αλλά οι οποίοι δεν έχουν ασκήσει το επάγγελμα για 
παρατεταμένη περίοδο. 

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 41
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
υποδοχής και καταγωγής ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή ποινικές 
κυρώσεις ή τυχόν άλλες σοβαρές, ειδικές 
περιστάσεις που ενδέχεται να έχουν 
επιπτώσεις στην άσκηση δραστηριοτήτων 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, σεβόμενες 
τη νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
προβλέπεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ και 
στην οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
υποδοχής και καταγωγής ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή ποινικές 
κυρώσεις ή τυχόν άλλες σοβαρές, ειδικές 
περιστάσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν 
στην αφαίρεση του δικαιώματος άσκησης 
δραστηριοτήτων δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας, σεβόμενες τη νομοθεσία για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που προβλέπεται στην οδηγία 
95/46/ΕΚ και στην οδηγία 2002/58/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 



PE494.470v01-00 58/67 PR\909378EL.doc

EL

Συμβουλίου (*).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αρχές πρέπει να ενημερώνονται σε περίπτωση γεγονότων που μπορούν να οδηγήσουν στην 
αφαίρεση του δικαιώματος άσκησης.

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 41 α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

41α) Στο άρθρο 56 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 4 α:
«4α. Τα κράτη μέλη, με τη στήριξη της 
Επιτροπής, μεριμνούν για την παροχή 
στις αρμόδιες αρχές τους της κατάλληλης 
κατάρτισης και συνδρομής για τη χρήση 
του συστήματος ΙΜΙ, ιδίως δε για τις νέες 
διαδικασίες που προβλέπονται από την 
παρούσα οδηγία.»

Or. fr

Τροπολογία 78

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) ιατρός με βασική ιατρική εκπαίδευση 
που κατέχει τίτλο εκπαίδευσης που 
αναφέρεται στο σημείο 5.1.1 του 
παραρτήματος V·

Or. fr
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Τροπολογία 79

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) ιατρός γενικής ιατρικής ή ειδικός 
ιατρός που κατέχει τίτλο εκπαίδευσης που 
αναφέρεται στα σημεία 5.1.3 και 5.1.4 του 
παραρτήματος V·

Or. fr

Τροπολογία 80

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) επαγγελματίες που έχουν λάβει 
επαγγελματική αναγνώριση δυνάμει του 
τίτλου ΙΙΙ, κεφάλαιο Ι και που 
καλύπτονται από το άρθρο 10, σημείο β) 
με εξαίρεση τους αρχιτέκτονες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός προειδοποίησης πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους καλυπτόμενους 
εργαζομένους, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο έχουν επιτύχει την αναγνώριση των 
προσόντων τους.

Τροπολογία 81

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο αποστέλλονται αμέσως και, 
εν πάση περιπτώσει, το αργότερο εντός 48 
ωρών από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης που απαγορεύει στον 
ενδιαφερόμενο επαγγελματία να ασκεί την 
επαγγελματική δραστηριότητα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας, η διαβίβαση των πληροφοριών πρέπει να γίνεται το ταχύτερο δυνατό.

Τροπολογία 82

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 
εφαρμόζονται επίσης στην περίπτωση 
επαγγελματιών για τους οποίους έχει 
αποδειχθεί ότι κατά την υποβολή της 
αίτησης αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων έχουν 
πλαστογραφήσει ή αποπειραθεί να
πλαστογραφήσουν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός προειδοποίησης σε περίπτωση αφαίρεσης του δικαιώματος άσκησης του 
επαγγέλματος πρέπει να συμπληρωθεί από προειδοποίηση για τους επαγγελματίες για τους 
οποίους έχει αποδειχθεί ότι αποπειράθηκαν να πλαστογραφήσουν.
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Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 43
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 παρέχονται με τρόπο σαφή 
και ολοκληρωμένο για τους χρήστες, ότι η 
πρόσβαση σε αυτές είναι εύκολη από 
απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα και ότι 
τηρούνται ενήμερες.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 παρέχονται με τρόπο σαφή 
και ολοκληρωμένο για τους χρήστες, ότι η 
πρόσβαση σε αυτές είναι εύκολη από 
απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα και ότι 
ενημερώνονται το ταχύτερο δυνατό.

Or. fr

Τροπολογία 84

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 43
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 57 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης και οι 
αρμόδιες αρχές ανταποκρίνονται το 
συντομότερο δυνατόν σε όλες τις αιτήσεις 
πληροφοριών που απευθύνονται στο 
κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης. Για το 
σκοπό αυτό, μπορούν επίσης να 
παραπέμπουν τις εν λόγω αιτήσεις 
πληροφοριών στα κέντρα υποστήριξης που 
αναφέρονται στο άρθρο 57β και να 
ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο πολίτη.

3. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης και οι 
αρμόδιες αρχές ανταποκρίνονται το 
συντομότερο δυνατόν σε όλες τις αιτήσεις 
πληροφοριών που απευθύνονται στο 
κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης. Για το 
σκοπό αυτό, μπορούν επίσης να 
παραπέμπουν τις εν λόγω αιτήσεις 
πληροφοριών στα κέντρα υποστήριξης που 
αναφέρονται στο άρθρο 57β και να 
ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο πολίτη. 

Or. fr
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Τροπολογία 85

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 43
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 57 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
λαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα για να 
διασφαλίσουν ότι τα ενιαία κέντρα 
εξυπηρέτησης καθιστούν τις πληροφορίες 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
διαθέσιμες και σε άλλες επίσημες γλώσσες 
της Ένωσης. Αυτό δεν επηρεάζει τη 
νομοθεσία των κρατών μελών σχετικά με 
τη χρήση γλωσσών στην επικράτειά τους.

4. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
λαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα για να 
παρακινούν τα ενιαία κέντρα 
εξυπηρέτησης να καθιστούν τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 διαθέσιμες και σε άλλες 
επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Αυτό δεν 
επηρεάζει τη νομοθεσία των κρατών 
μελών σχετικά με τη χρήση γλωσσών στην 
επικράτειά τους.

Or. fr

Τροπολογία 86

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 47 α
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 58 α – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή υποχρεούται, στο πλαίσιο 
της εκπόνησης των πράξεων κατ’
εξουσιοδότηση, να προσπαθεί να 
συμβουλεύεται τα προσήκοντα 
ενδιαφερόμενα μέρη, που μπορούν να 
είναι οι αρμόδιες αρχές, οι 
επαγγελματικές ενώσεις, οι εκπρόσωποι 
των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και 
των κοινωνικών εταίρων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία έγκρισης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση θα είναι 
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διαφανής και θα βασίζεται στη συνεννόηση.

Τροπολογία 87

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 48
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 59 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή ένα κατάλογο των υφιστάμενων 
νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων 
σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο μέχρι 
τις [να εισαχθεί η ημερομηνία – λήξη της 
περιόδου μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο]. 
Οποιαδήποτε αλλαγή στον εν λόγω 
κατάλογο νομοθετικά κατοχυρωμένων 
επαγγελμάτων κοινοποιείται στην 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. Η Επιτροπή 
δημιουργεί και διατηρεί μια δημόσια βάση 
δεδομένων διαθέσιμη για τέτοιου είδους 
πληροφορίες.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
ένα κατάλογο των υφιστάμενων 
νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων 
σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο το 
αργότερο [ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ 
της παρούσας οδηγίας]. Οποιαδήποτε 
αλλαγή στον εν λόγω κατάλογο 
νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων 
κοινοποιείται στην Επιτροπή χωρίς 
καθυστέρηση. Η Επιτροπή δημιουργεί και 
διατηρεί μια δημόσια βάση δεδομένων 
διαθέσιμη για τέτοιου είδους πληροφορίες.

Or. fr

Τροπολογία 88

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 48 α (νέο)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 60 – παράγραφοι 3 και 4 (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

48α) Στο άρθρο 60 προστίθενται οι 
ακόλουθες παράγραφοι 3 και 4:
«3. Από την [να εγγραφεί η ημερομηνία 
θέσης σε ισχύ της παρούσας οδηγίας], η 
Επιτροπή υποβάλλει ανά τριετία έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
της τακτικής επανεξέτασης των 
διατάξεων του παραρτήματος V της 
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παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τους 
στόχους και τις απαιτήσεις των 
προσαρμογών που προβλέπονται από το 
άρθρο 24, παράγραφος 4, το άρθρο 25, 
παράγραφος 5, το άρθρο 26, παράγραφος 
2, το άρθρο 31, παράγραφοι 2 και 7, το 
άρθρο 34, παράγραφοι 2 και 4, το άρθρο 
35, παράγραφος 4, το άρθρο 38, 
παράγραφοι 1 και 4, το άρθρο 40, 
παράγραφοι 1 και 4, το άρθρο 44, 
παράγραφοι 2 και 4, και το άρθρο 46, 
παράγραφος 4.
4. Το αργότερο δύο έτη [να εγγραφεί η 
ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας 
οδηγίας] η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με τη σκοπιμότητα διατήρησης 
των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται 
από το άρθρο 33, παράγραφοι 2 και 3, και 
το άρθρο 33α.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τακτική ενημέρωση των διατάξεων του παραρτήματος V έχει θεμελιώδη σημασία για την 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης καθώς και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των 
κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η επαγγελματική κινητικότητα αποτελεί καίριο στοιχείο για την ανταγωνιστικότητα και την 
απασχόληση στην Ευρώπη και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής ΕΕ 2020 και 
της Πράξης για την Ενιαία αγορά. Ωστόσο, εξ αιτίας της έλλειψης απλών και σαφών 
κανόνων για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων παραμένει χαμηλή, παρόλον 
ότι το νομικό πλαίσιο υπάρχει ήδη από τη δεκαετία του 70. Συγκεκριμένα, η μεγάλη 
πλειοψηφία των καταγγελιών των πολιτών στα κέντρα SOLVIT (Δίκτυο επίλυσης 
προβλημάτων σε θέματα Εσωτερικής Αγοράς) αφορούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
για την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων προκειμένου να ασκήσουν το 
επάγγελμά τους σε ένα άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας δεν θεωρείται ακόμα, όπως θα έπρεπε, 
αυτονόητο και η υπό εξέταση νομοθετική πρόταση πρέπει να συντελέσει στην κίνηση αυτή 
μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών για τους πολίτες που επιθυμούν να μετακινούνται 
στο εσωτερικό της Ένωσης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο ποιότητας και 
ασφάλειας για καταναλωτές, ασθενείς, εργαζόμενους και για όλους τους πολίτες της ΕΕ και 
βελτιώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κρατών μελών. 

Η απλοποίηση αυτή και η εμπιστοσύνη προϋποθέτουν επίσης ότι οι κοινές απαιτήσεις 
εκπαίδευσης για τα επαγγέλματα για τα οποία ισχύει η αυτόματη αναγνώριση θα 
προσαρμόζονται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα ενώ ο αριθμός των επαγγελμάτων αυτών, 
που σήμερα είναι μόνον επτά, καίτοι τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα στην ΕΕ 
είναι 800, με τον καιρό θα αυξηθεί. 

Η κίνηση αυτή πρέπει να εννοηθεί εκ παραλλήλου με εκείνη που ξεκίνησε με τη διαδικασία 
της Μπολώνιας, η οποία προσεγγίζει σταδιακά και με ευλυγισία τα κριτήρια και τους 
ορισμούς των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενώ ταυτόχρονα αφήνει απόλυτη αυτονομία στα 
ενδιαφερόμενα κράτη και ιδρύματα όσον αφορά την οργάνωσή τους. Η βελτίωση της 
αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων πρέπει να στηριχτεί σε αυτό το κεκτημένο και 
να εκσυγχρονιστεί μέσω της ευρύτερης δυνατής διαβούλευσης και συνεννόησης μεταξύ 
αρμόδιων αρχών, επαγγελματικών ενώσεων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και κοινωνικών 
εταίρων. 

Πρόκειται για μια μείζονα πρόκληση για το δυναμικό της Ενιαίας Αγοράς και για την ίδια την 
ύπαρξη της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Με αυτό το πνεύμα, η υπό εξέταση πρόταση 
αναδιατύπωσης χαρακτηρίστηκε, μετά την έγκριση της Πράξης για την Ενιαία αγορά, ως 
ένας από τους δώδεκα μοχλούς για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών. 

Για τον λόγο αυτό η εισηγήτρια υποδέχεται με ικανοποίηση την πρόταση της Επιτροπής που 
περιλαμβάνει σημαντικές ιδέες που αποσκοπούν να δώσουν απάντηση στην πρόκληση αυτή, 
κυρίως δε τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, ιδέα την οποία 
υποστηρίζει από το 2007. Επίσης πρέπει να υπογραμμιστεί το πνεύμα ανταλλαγών και 
συνεννόησης μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των συμμετεχόντων μερών που επικράτησε 
κατά την εκπόνηση της πρότασης αυτής, χάρη στο οποίο κατέστη δυνατή η σύνταξη ενός 
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συνεκτικού κειμένου που έτυχε γενικά καλής υποδοχής, παρόλον ότι κάποια σημεία, μάλιστα 
όχι αμελητέα, πρέπει να βελτιωθούν. 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Η συντάκτρια γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή της για την εισαγωγή ενός 
συστήματος επαγγελματικής ταυτότητας σε εθελοντική βάση. Η διαδικασία αυτή, που πρέπει 
να υπάρχει παράλληλα με το κλασικό σύστημα, στηρίζεται στο δίκτυο ΙΜΙ και επομένως 
είναι απαλλαγμένη από χαρτιά, αϋλοποιημένη. Η χρήση της διαδικασίας αυτής στοχεύει στην 
απλοποίηση των ενεργειών τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για τις αρμόδιες αρχές, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας των διαβιβαζόμενων πληροφοριών 
και βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ κρατών μελών, όπερ συμβάλλει στην αμοιβαία 
εμπιστοσύνη,

Ωστόσο, σε μια πρώτη φάση εφαρμογής του συστήματος, οι προθεσμίες επεξεργασίας πρέπει 
να παραταθούν για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία και καλύτερη ποιότητα 
υπηρεσίας. Επίσης, πρέπει να προτείνονται περίοδοι εκπαίδευσης στη χρήση αυτών των νέων 
λειτουργιών του ΙΜΙ. Πέρα από τις πρακτικές πτυχές, πρέπει να τονιστεί ότι η ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σύμβολο και να υπηρετεί 
λειτουργικά την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη. 

Όντως οι δυσλειτουργίες του σημερινού συστήματος αποτελούν μείζονα πηγή δυσαρεσκειών 
και απογοήτευσης για τους υποψήφιους στην κινητικότητα. Για να συνοδεύονται στα 
διαβήματά τους, είναι πρωταρχικής σημασίας να μπορούν να διαθέτουν αξιόπιστες και 
αποτελεσματικές πηγές πληροφοριών ώστε οι διαδικασίες να επισπεύδονται. Προς τον σκοπό 
αυτό, η εισηγήτρια θεωρεί εξ ων ουκ άνευ την ενίσχυση του ρόλου των δικτύων επίλυσης 
προβλημάτων και την επέκτασή τους ώστε τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης να καλύπτουν 
ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια και να είναι πλέον προσιτά σε όλους τους 
επαγγελματίες. 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ένα από τα βασικά εμπόδια για την κινητικότητα είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης που 
αισθάνονται καταναλωτές, ασθενείς, αρμόδιες αρχές και επαγγελματίες. Η δυσπιστία αυτή 
οφείλεται στην ανομοιομορφία των εκπαιδευτικών συστημάτων, των μεθόδων και όρων 
άσκησης των επαγγελμάτων και στην άγνοια των διαφορών αυτών. Η έλλειψη εμπιστοσύνης 
είναι ιδιαίτερα αισθητή στα επαγγέλματα που καλύπτονται από την αυτόματη αναγνώριση 
των επαγγελματικών τίτλων, παρόλον ότι κοινές κατώτατες απαιτήσεις εκπαίδευσης 
εξασφαλίζουν θεωρητικά επαρκές επίπεδο κατάρτισης. 

Η πρόταση εισάγει διάφορους τρόπους για τη βελτίωση της κατάστασης, κυρίως μέσω της 
εκτεταμένης χρήσης των δυνατοτήτων που προσφέρουν το σύστημα ΙΜΙ και η ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα. Συγκεκριμένα πρόκειται για την επικύρωση των εγγράφων από 
την αρχή του κράτους μέλους προέλευσης και για τον μηχανισμό προειδοποίησης σε 
περίπτωση αφαίρεσης του δικαιώματος άσκησης, που θα έπρεπε να επεκταθεί στους 
επαγγελματίες που έχουν παραποιήσει έγγραφα κατά την αίτηση αναγνώρισης.

Γενικά, η αμοιβαία εμπιστοσύνη στα επίπεδα ειδίκευσης μπορεί να βελτιωθεί μέσω της 
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τακτικής ενημέρωσης και της ευθυγράμμισης των απαιτήσεων εκπαίδευσης προς τα άνω, 
όπερ απαιτεί τακτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, για την 
προσαρμογή των παραρτημάτων με απόλυτο σεβασμό της αυτονομίας στην οργάνωση των 
σπουδών.

Για τον λόγο αυτό η εισηγήτρια δέχεται με ικανοποίηση τις προτάσεις για την ενημέρωση 
των κύκλων σπουδών για τα επαγγέλματα νοσοκόμου, μαίας-μαιευτήρα, φαρμακοποιού και 
αρχιτέκτονα, χωρίς ωστόσο να παραβλέπεται η συνεκτίμηση των δυσχερειών προσαρμογής 
που θα μπορούσαν να προκύψουν εξ αυτού για ορισμένα κράτη μέλη. 

Όσον αφορά τα επαγγέλματα χωρίς αυτόματη αναγνώριση, οι νέες διατάξεις σχετικά με τα 
κοινά εκπαιδευτικά πλαίσια και εξετάσεις προξενούν πολλές προσδοκίες, ευθέως ανάλογες 
προς την αποτυχία του ισχύοντος μηχανισμού κοινής πλατφόρμας. Η εισηγήτρια εκτιμά ότι 
τα εργαλεία αυτά, εάν τύχουν καλής διαχείρισης και με ευρεία διαβούλευση μπορούν να 
χρησιμεύσουν ως αποτελεσματική γέφυρα μεταξύ του γενικού καθεστώτος αυτόματης 
αναγνώρισης και, συνεπώς, να διευκολύνουν την κινητικότητα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
υψηλό επίπεδο ποιότητας και αμοιβαία εμπιστοσύνη. 

Η οδηγία θα μπορούσε επίσης να εισαγάγει ένα μηχανισμό ελέγχου της ποιότητας της 
εκπαίδευσης που παρέχεται από τα ιδρύματα, σε σχέση με τις απαιτήσεις που θέτει η οδηγία, 
ώστε να εκλείψει κάθε αμφιβολία ως προς την πραγματική αξία των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. 

Απεναντίας, η συντάκτρια γνωμοδότησης είναι της άποψης ότι διατάξεις όπως η μερική 
πρόσβαση ή η παράταση της προθεσμίας υποχρεωτικής δήλωσης σε μία διετία θα μπορούσαν 
να δημιουργήσουν καταστάσεις αμφιβολίας και αβεβαιότητες. Επομένως, θα πρέπει να δοθεί
στα κράτη μέλη η δυνατότητα να αρνούνται την αρχή της μερικής πρόσβασης σε κάθε 
επάγγελμα που έχει επιπτώσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας ή της 
υγειονομικής επίβλεψης και, σε μια πρώτη φάση εφαρμογής του συστήματος, οι προθεσμίες 
επεξεργασίας των αιτήσεων πρέπει να παραταθούν ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
λειτουργία και καλύτερη ποιότητα της υπηρεσίας. 

Σε αυτή την άνευ προηγουμένου από γενέσεως Ευρώπης δημοσιονομική, οικονομική και 
κοινωνική κρίση, η Ευρώπη πρέπει να λάβει ώθηση με ένα νέο πνεύμα δυναμισμού και 
καινοτομίας, βασιζόμενο στις αξίες της ενότητας, της ποικιλομορφίας και της αλληλεγγύης. 
Για πολλούς ευρωπαίους πολίτες, για τους νέους κυρίως, που πλήττονται από την ανεργία σε 
ανησυχητικές αναλογίες, η επαγγελματική κινητικότητα μπορεί να αποτελέσει ανάγκη για 
την εξασφάλιση ενός μέλλοντος και την ανάκτηση εμπιστοσύνης στο ευρωπαϊκό σχέδιο. 

Αυτή η αναδιατύπωση οφείλει να επιτύχει τον στόχο να αποδείξει στα κράτη μέλη, σε 
πλαίσιο σεβασμού των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, ότι οι 
ευρωπαϊκές νομοθεσίες, προσφέροντας πραγματική προστιθέμενη αξία στις καίριες για την 
καθημερινή ζωή των πολιτών πολιτικές, συντελούν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας 
και της δημοκρατίας στην Ευρώπη.


