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 **II ∆ιαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης 

 *** Σύµφωνη γνώµη 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που µνηµονεύονται στα άρθρα  105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο  7 της Συνθήκης ΕΕ 

 ***I ∆ιαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων 

 ***II ∆ιαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης 
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***III ∆ιαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου 

 
(Η ενδεικνυόµενη διαδικασία στηρίζεται στη νοµική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή) 
 

 
 
 
 

Τροπολογίες σε νοµοθετικό κείµενο 

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

Με την από 7 Μαρτίου 2002 επιστολή της, η Επιτροπή υπέβαλε στο Κοινοβούλιο, σύµφωνα 
µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 40 και 47 της Συνθήκης ΕΚ, την πρόταση 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την αναγνώριση των 
επαγγελµατικών προσόντων (COM(2002) 119 – 2002/0061 (COD)). 

Κατά τη συνεδρίαση της 11ης  Μαρτίου 2002, o Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι 
παρέπεµψε την εν λόγω πρόταση, για εξέταση επί της ουσίας, στην Επιτροπή Νοµικών 
Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς και, για γνωµοδότηση, στην Επιτροπή Πολιτισµού, 
Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού καθώς και στην Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (C5-0113/2002). 

Κατά τη συνεδρίαση της 5 Σεπτεµβρίου 2002, o Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι 
παρέπεµψε επίσης την εν λόγω πρόταση, για γνωµοδότηση, στην Επιτροπή Αναφορών. 

Κατά τη συνεδρίαση της 24 Οκτωβρίου 2002, o Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι 
παρέπεµψε επίσης την εν λόγω πρόταση, για γνωµοδότηση, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
∆ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών. 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 27 Μαρτίου 2002, η Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και 
Εσωτερικής Αγοράς όρισε εισηγητή τον Stefano Zappalà. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 4 Ιουνίου 2002, 5 Νοεµβρίου 2002, 28 Νοεµβρίου 2002, 
27 Ιανουαρίου 2003, 19 Φεβρουαρίου 2003, 25 Μαρτίου 2003, 22 Μαΐου 2003, 16 Ιουνίου 
2003, 11 Σεπτεµβρίου 2003, 2 Οκτωβρίου 2003, 7 Οκτωβρίου 2003, 4 Νοεµβρίου 2003 και 
27 Νοεµβρίου 2003, η επιτροπή εξέτασε την πρόταση της Επιτροπής καθώς και το σχέδιο 
έκθεσης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο νοµοθετικού 
ψηφίσµατος µε 11 ψήφους υπέρ και 10 ψήφους κατά. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές Bill Miller (αντιπρόεδρος), Stefano 
Zappalà, (εισηγητής), Ward Beysen, Isabelle Caullery, Michel J.M. Dary, Bert Doorn, Raina 
A. Mercedes Echerer, Francesco Fiori, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne 
Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, Malcolm Harbour, Carlos Lage (αναπλ. Carlos Candal 
σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού), Kurt Lechner, Klaus-Heiner 
Lehne, Sir Neil MacCormick, Toine Manders, Εµµανουήλ Μαστοράκης, Hans-Peter Mayer, 
Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Marcelino Oreja Arburúa, Paolo Pastorelli, Ursula 
Schleicher, Marianne L.P. Thyssen, Diana Wallis και Joachim Wuermeling. 

Οι γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και 
Αθλητισµού, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής 
Αναφορών και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των 
Καταναλωτών επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση. 

Η έκθεση κατατέθηκε στις 15 ∆εκεµβρίου 2003. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
που αφορά την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων (COM(2002) 119 – 
C5-0113/2002 – 2002/0061(COD)) 

(∆ιαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο (COM(2002) 1191), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 40 και 47 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύµφωνα µε τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή  (C5-0113/2002), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισµού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς και 
τις γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης 
και Αθλητισµού, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της 
Επιτροπής Αναφορών καθώς και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και 
Πολιτικής των Καταναλωτών (A5-0470/2003), 

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβληθεί εκ νέου η πρόταση σε περίπτωση που η 
Επιτροπή προτίθεται να της επιφέρει σηµαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει 
µε νέο κείµενο· 

3. αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο και 
στην Επιτροπή. 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου 

Τροπολογία  1 
 Αιτιολογική αναφορά 4α (νέα) 

 
 έχοντας υπόψη το Άρθρο 152 της 

Συνθήκης το οποίο προβλέπει ότι "κατά 
τον καθορισµό και εφαρµογή όλων των 
πολιτικών και δράσεων της Κοινότητας, 
εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία 
της υγείας του ανθρώπου",  

                                                           
1 ΕΕ C 181 30.07.02, σελ. 183. 
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Αιτιολόγηση 

Όσοι ασχολούνται επαγγελµατικά µε τον τοµέα της υγείας ανησυχούν ότι δεν δίδεται η δέουσα 
προσοχή στην προστασία του ασθενούς και του χρήστη της προσφερόµενης υπηρεσίας στον 
τοµέα της υγείας. Η παραποµπή στο σχετικό άρθρο της Συνθήκης για τη δηµόσια υγεία θα 
εξασφαλίσει ότι τούτο λαµβάνεται πράγµατι υπόψη.  

Τροπολογία 2 
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα) 

  (1α) Τα άρθρα 152 και 153 της Συνθήκης 
ΕΚ ορίζουν ότι κατά τη χάραξη και την 
υλοποίηση όλων των κοινοτικών πολιτικών 
εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας και των 
καταναλωτών. 

Αιτιολόγηση 

Η προστασία της δηµόσιας υγείας και των καταναλωτών, ως προεξάρχουσες αρχές της 
παρούσας οδηγίας, πρέπει να µνηµονευθούν µε την προσθήκη παραποµπής στα σχετικά άρθρα 
της Συνθήκης ΕΚ.  

Τροπολογία 3 
Αιτιολογική σκέψη 3 

(3) Η εγγύηση της παρούσας οδηγίας προς 
τα πρόσωπα που έχουν αποκτήσει τα 
επαγγελµατικά προσόντα τους σε κράτος 
µέλος όσον αφορά την ανάληψη και την 
άσκηση του ίδιου επαγγέλµατος σε άλλο 
κράτος µέλος απολαύοντας τα ίδια 
δικαιώµατα µε τους ιθαγενείς παρέχεται µε 
την επιφύλαξη της τήρησης εκ µέρους του 
µετανάστη επαγγελµατία ενδεχόµενων µη 
διακριτικών όρων άσκησης που 
επιβάλλονται από το άλλο κράτος µέλος, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί είναι 
αντικειµενικώς αιτιολογηµένοι και 
αναλογικοί. 

(3) Η εγγύηση της παρούσας οδηγίας προς 
τα πρόσωπα που έχουν αποκτήσει τα 
επαγγελµατικά προσόντα τους σε κράτος 
µέλος όσον αφορά την ανάληψη και την 
άσκηση του ίδιου επαγγέλµατος σε άλλο 
κράτος µέλος απολαύοντας τα ίδια 
δικαιώµατα µε τους ιθαγενείς παρέχεται µε 
την επιφύλαξη της τήρησης εκ µέρους του 
µετανάστη επαγγελµατία ενδεχόµενων µη 
διακριτικών όρων άσκησης που 
επιβάλλονται από το άλλο κράτος µέλος, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί είναι 
αντικειµενικώς αιτιολογηµένοι και 
αναλογικοί. 

Αιτιολόγηση 

Γραµµατική διόρθωση που αφορά αποκλειστικά το αγγλικό κείµενο. 
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Τροπολογία 4 
Αιτιολογική σκέψη 5 

(5) Συνυπολογίζοντας τα διάφορα 
συστήµατα που εφαρµόζονται, αφενός, για 
την παροχή υπηρεσιών και, αφετέρου, για 
την εγκατάσταση, κρίνεται σκόπιµο να 
διευκρινιστούν τα κριτήρια που 
διασφαλίζουν τη διάκριση µεταξύ των δύο 
αυτών εννοιών σε περίπτωση µετακίνησης 
του παρόχου υπηρεσιών στο έδαφος του 
κράτους µέλους υποδοχής, θεσπίζοντας 
ένα απλό τεκµήριο βάσει προσωρινού 
κριτηρίου. 

(5) Συνυπολογίζοντας τα διάφορα 
συστήµατα που εφαρµόζονται, αφενός, για 
την παροχή υπηρεσιών και, αφετέρου, για 
την εγκατάσταση, κρίνεται σκόπιµο να 
διευκρινιστούν τα κριτήρια που 
διασφαλίζουν τη διάκριση µεταξύ των δύο 
αυτών εννοιών σε περίπτωση µετακίνησης 
του παρόχου υπηρεσιών στο έδαφος του 
κράτους µέλους υποδοχής, κριτηρίου. 

 
Αιτιολόγηση 

Η πρόταση οδηγίας προσπαθεί να διευκρινίσει την έννοια της παροχής υπηρεσιών προκειµένου 
να την διαχωρίσει από την εγκατάσταση, υπερβαίνοντας  τα όσα µέχρι σήµερα αναφέρονται στη 
νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. 

Πράττει τούτο καθορίζοντας ένα χρονικό κριτήριο δεκαέξι εβδοµάδων  το οποίο δεν φτάνει το 
στόχο. Πέραν του αυθαίρετου χαρακτήρα της προθεσµίας (γιατί όχι 14 ή 20 εβδοµάδες) 
υφίσταται η δυσκολία ελέγχου της τήρησής της από τη στιγµή που ο επαγγελµατίας δεν έχει 
υποχρέωση ενηµέρωσης και εγγραφής. Εξάλλου,  ο όρος παρακάµπτεται εύκολα ακόµη και από 
όχι πολύ µεγάλα επαγγελµατικά γραφεία. Για το λόγο αυτό ο ορισµός πρέπει να αλλάξει υπό την 
έννοια που αναφέρεται στην προηγούµενη τροπολογία . 

Τροπολογία 5 
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

  5α. Για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
που λαµβάνει χώρα µε τη µετακίνηση του 
παρόχου των υπηρεσιών στο έδαφος ενός 
κράτους µέλους, είναι σκόπιµο να 
προβλεφθεί η δυνατότητα για τα κράτη 
µέλη να καθιερώσουν ένα σύστηµα 
επικοινωνιών και προεγγραφής στην 
επαγγελµατική τάξη ή ανάλογο οργανισµό 
που θα είχαν την εδαφική αρµοδιότητα 
στην περίπτωση που ο επαγγελµατίας 
ασκούσε το επάγγελµά του υπό καθεστώς 
ελεύθερης εγκατάστασης, καθώς και µία 
υποχρέωση προσωρινής εγγραφής στον 
οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης της 
χώρας προορισµού µε δικαίωµα 
µεταφοράς στον οργανισµό κοινωνικής 
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ασφάλισης της χώρας εγκατάστασης των 
καταβληθεισών εισφορών . 

 
Αιτιολόγηση 

Η πρόταση της Επιτροπής να απαλλάσσεται ο επαγγελµατίας που ασκεί µε τον τίτλο σπουδών 
της χώρας προέλευσης από τις υποχρεώσεις εγγραφής σε µία οργάνωση ή επαγγελµατικό 
οργανισµό και σε έναν φορέα κοινωνικής επαγγελµατικής ασφάλισης στο κράτος µέλος όπου 
επιθυµεί να παράσχει τις υπηρεσίες δηµιουργεί πολλά προβλήµατα: 

α) Κατ' αρχήν τούτο επιτρέπει τη λεγόµενη δηµοπρασία προσόντων, δηλαδή την πιστοποίηση 
προσόντων στο κράτος µέλος όπου τούτο είναι ευκολότερο (π.χ. εκεί όπου το επάγγελµα δεν 
είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο) για να ασκήσει στη συνέχει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
σε όλο το έδαφος της Ένωσης. Κατ' αυτόν τον τρόπο το επίπεδο των προσόντων χαµηλώνει και 
καθίσταται µάταιος ο στόχος που καθορίστηκε στη Λισσαβόνα  δηλαδή να καταστεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση η σηµαντικότερη οικονοµία της γνώσης στον κόσµο. Εξάλλου, οι υπηρεσίες 
που παρέχονται στον πελάτη ως προς την ποιότητα είναι πολύ χαµηλές. 

β) Κατά δεύτερο λόγο η υποχρέωση ενηµέρωσης του πελάτη που προβλέπεται στην πρόταση της 
Επιτροπής δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις. 

Πράγµατι, στην περίπτωση που ο πελάτης χρειαστεί να παραπονεθεί για την παρασχεθείσα 
υπηρεσία, σε ποιόν θα απευθυνθεί στην περίπτωση  που ο επαγγελµατίας δεν βρίσκεται πλέον 
επί τόπου και κανένας  οργανισµός ελέγχου δεν έµαθε ποτέ ότι υπήρξε εκεί; για να 
αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα αυτά  πρέπει να εφαρµοστούν στην ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών ορισµένοι ειδικοί κανόνες που θα παρεκκλίνουν από τον κανόνα περί της χώρας 
προέλευσης. 

Η διαβίβαση των εγγράφων πρέπει να διευκολύνεται επιτρέποντας τη χρήση των µέσων που 
παρέχει η κοινωνία της πληροφορίας. 

 
Τροπολογία 6 

Αιτιολογική σκέψη 5β (νέα) 

  (5β) Τα εθνικά µέτρα που είναι δυνατόν να 
επιβληθούν στους παρόχους υπηρεσιών, 
ιδίως σε ό,τι αφορά τα επαγγελµατικά 
προσόντα, πρέπει να εφαρµόζονται χωρίς 
διακρίσεις, να αιτιολογούνται βάσει 
επιτακτικών λόγων γενικού συµφέροντος, 
να εγγυώνται την υλοποίηση του 
επιδιωκόµενου στόχου και να µην 
υπερβαίνουν τα απαιτούµενα για την 
επίτευξη του στόχου αυτού όρια. 
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Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να υπενθυµίσουµε την υφιστάµενη σήµερα νοµολογία του ∆ικαστηρίου. Οι 
προτεινόµενες διατάξεις σε ό,τι αφορά την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών υπερβαίνουν πράγµατι 
κατά πολύ την υφιστάµενη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, ιδίως διότι δεν προβλέπουν τη 
δυνατότητα των κρατών µελών να ασκήσουν έναν ελάχιστο έλεγχο επί των επαγγελµατικών 
προσόντων των παρόχων υπηρεσιών. 
 

Τροπολογία 7 
 Αιτιολογική σκέψη 7 

(7)  Όσον αφορά τα επαγγέλµατα που 
καλύπτονται από το γενικό καθεστώς 
αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης, 
εφεξής καλούµενο "το γενικό καθεστώς", 
τα κράτη µέλη διατηρούν τη δυνατότητα 
να ορίζουν το ελάχιστο επίπεδο 
απαραίτητων προσόντων ώστε να 
διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών 
που παρέχονται στην επικράτειά τους. 
Εντούτοις, δυνάµει των άρθρων 10, 39 και 
43 της συνθήκης ΕΚ, δεν επιτρέπεται να 
επιβάλλουν σε υπήκοο κράτους µέλους την 
απόκτηση προσόντων τα οποία 
προσδιορίζουν γενικώς ως προς τα 
διπλώµατα που χορηγούνται στο πλαίσιο 
του εθνικού εκπαιδευτικού συστήµατός 
τους, ενώ ο ενδιαφερόµενος έχει ήδη 
αποκτήσει όλα ή ορισµένα από τα εν λόγω 
προσόντα σε άλλο κράτος µέλος. Ως εκ 
τούτου, κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθεί 
ότι κάθε κράτος µέλος υποδοχής στο οποίο 
έχει ρυθµιστεί νοµοθετικώς ένα επάγγελµα 
οφείλει να λαµβάνει υπόψη τα προσόντα 
που έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος 
µέλος και να αξιολογεί κατά πόσον τα 
προσόντα αυτά αντιστοιχούν σε εκείνα που 
απαιτεί. 

 (7) Όσον αφορά τα επαγγέλµατα που 
καλύπτονται από το γενικό καθεστώς 
αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης, 
εφεξής καλούµενο "το γενικό καθεστώς", 
τα κράτη µέλη διατηρούν τη δυνατότητα 
να ορίζουν το ελάχιστο επίπεδο 
απαραίτητων προσόντων ώστε να 
διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών 
που παρέχονται στην επικράτειά τους. 
Εντούτοις, δυνάµει των άρθρων 10, 39 και 
43 της συνθήκης ΕΚ, δεν επιτρέπεται να 
επιβάλλουν σε υπήκοο κράτους µέλους την 
απόκτηση προσόντων τα οποία 
προσδιορίζουν γενικώς ως προς τα 
διπλώµατα που χορηγούνται στο πλαίσιο 
του εθνικού εκπαιδευτικού συστήµατός 
τους, ενώ ο ενδιαφερόµενος έχει ήδη 
αποκτήσει τα εν λόγω προσόντα σε άλλο 
κράτος µέλος. Ως εκ τούτου, κρίνεται 
σκόπιµο να προβλεφθεί ότι κάθε κράτος 
µέλος υποδοχής στο οποίο έχει ρυθµιστεί 
νοµοθετικώς ένα επάγγελµα οφείλει να 
λαµβάνει υπόψη τα προσόντα που έχουν 
αποκτηθεί σε άλλο κράτος µέλος και να 
αξιολογεί κατά πόσον τα προσόντα αυτά 
αντιστοιχούν σε εκείνα που απαιτεί. 

 

Αιτιολόγηση 

Αυτονόητη. 
 

Τροπολογία 8 
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα) 
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  (7 α) Κρίνεται σκόπιµο να ληφθούν υπόψη 
η εξέλιξη των εκπαιδευτικών συστηµάτων 
και η ανάπτυξη προγραµµάτων σπουδών 
που πραγµατοποιούνται σε περισσότερα 
του ενός κράτη µέλη υπό την ευθύνη των 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων διαµέσου των 
µεθόδων της δικαιόχρησης, της 
αναγνώρισης ή της πιστοποίησης. 

Αιτιολόγηση 

 Η συνεργασία µεταξύ Πανεπιστηµίων και η αυξανόµενη κινητικότητα των φοιτητών έχει 
δηµιουργήσει νέους τύπους τίτλων, οι οποίοι απονέµονται µε τις µεθόδους της «δικαιόχρησης», 
της «αναγνώρισης» και της «πιστοποίησης». Με τις µεθόδους αυτές, τα Πανεπιστήµια 
αναγνωρίζουν «µονάδες» που έχουν αποκτηθεί από τους φοιτητές σε άλλο ίδρυµα, δηµιουργούν 
από κοινού ολόκληρα «µαθήµατα», επιβλέπουν κατάρτιση "εκτός των εγκαταστάσεων" κλπ. Οι 
µέθοδοι αυτές πρέπει να αναγνωριστούν από την Οδηγία ως ισότιµες µε τις παραδοσιακές 
µεθόδους κατάρτισης ενός φοιτητή, ο οποίος παραµένει καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του 
στο ίδιο Πανεπιστήµιο. 

Τροπολογία 9 
Αιτιολογική σκέψη 7β (νέα) 

  (7β) Το σύστηµα αναγνώρισης των 
επαγγελµατικών προσόντων δεν αποσκοπεί 
ούτε στην τροποποίηση των 
επαγγελµατικών διατάξεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των δεοντολογικών, 
που εφαρµόζονται σε οποιονδήποτε ασκεί 
επάγγελµα σε κράτος µέλος, ούτε στο να 
παρεµποδίσει το νόµιµο δικαίωµα των 
κρατών µελών να µην επιτρέπουν σε 
πολίτες τους να διαφεύγουν 
καταχρηστικώς από το εθνικό δίκαιο το 
σχετικό µε τα επαγγέλµατα. 

Αιτιολόγηση 

Η Συνθήκη απαγορεύει οποιαδήποτε διάκριση λόγω τόπου κατοικίας σε σχέση µε το δικαίωµα 
εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. 

Παρόλα αυτά ένας πολίτης που απέκτησε επαγγελµατική κατάρτιση σε ένα κράτος µέλος (χώρα 
καταγωγής) και επιθυµεί να την αξιοποιήσει για να ασκήσει το επάγγελµά του στο κράτος µέλος 
όπου κατοικεί χωρίς να πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις στο εκεί εθνικό επίπεδο για να 
ασκήσει το εν λόγω επάγγελµα θα µπορεί να το κάνει χάρη στην παρούσα οδηγία, αλλά η 
αναγνώριση δεν θα αποτελεί απλή παράκαµψη των αυστηρότερων εθνικών διατάξεων. Στην 
πράξη θα πρέπει ο πολίτης αυτός να αποδείξει ότι στο κράτος όπου απέκτησε τον επαγγελµατικό 
τίτλο κατάφερε να εµπλουτίσει όντως την επαγγελµατική του κατάρτιση. ∆εν µπορεί να γίνει 
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δεκτή η αναγνώριση της αναγνώρισης. 

Τροπολογία 10 
Αιτιολογική σκέψη 7γ (νέα) 

  (7γ) Στην περίπτωση κατά την οποία ένας 
πολίτης δεν πληροί τις αναγκαίες στη χώρα 
διαµονής του προϋποθέσεις για την 
άσκηση επαγγέλµατος , µπορεί να 
χρησιµοποιήσει τα προσόντα που απέκτησε 
στο κράτος µέλος προέλευσής του, εφόσον 
µπορεί να αποδείξει ότι αυτά τα προσόντα 
τού αναγνωρίσθηκαν σύµφωνα µε τον 
ορισµό του µετανάστη, δηλαδή " του 
πολίτη που έχει εγκατασταθεί σταθερά, ή 
έστω προσωρινά, σε άλλο κράτος µέλος 
ολοκληρώνοντας εκεί τουλάχιστον µέρος 
της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, 
ικανότητας ή πείρας που καλύπτει το 
σύνολο των απαιτουµένων προϋποθέσεων 
για την αναγνώριση επαγγελµατικών 
προσόντων στο εν λόγω κράτος".  

Αιτιολόγηση 

Η Συνθήκη απαγορεύει οποιαδήποτε διάκριση λόγω τόπου κατοικίας σε σχέση µε το δικαίωµα 
εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. 

Παρόλα αυτά ένας πολίτης που απέκτησε επαγγελµατική κατάρτιση σε ένα κράτος µέλος (χώρα 
καταγωγής) και επιθυµεί να την αξιοποιήσει για να ασκήσει το επάγγελµά του στο κράτος µέλος 
όπου κατοικεί χωρίς να πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις στο εκεί εθνικό επίπεδο για να 
ασκήσει το εν λόγω επάγγελµα, θα µπορεί να το κάνει χάρη στην παρούσα οδηγία, αλλά η 
αναγνώριση δεν θα αποτελεί απλή παράκαµψη των αυστηρότερων εθνικών διατάξεων. Στην 
πράξη θα πρέπει ο πολίτης αυτός να αποδείξει ότι στο κράτος όπου απέκτησε τον επαγγελµατικό 
τίτλο κατάφερε να εµπλουτίσει όντως την επαγγελµατική του κατάρτιση. ∆εν µπορεί να γίνει 
δεκτή η αναγνώριση της αναγνώρισης. 

Τροπολογία 11 
Αιτιολογική σκέψη 8 

(8) Ελλείψει εναρµόνισης των ελάχιστων 
προϋποθέσεων εκπαίδευσης για την 
πρόσβαση στα επαγγέλµατα που διέπονται 
από το γενικό καθεστώς, κρίνεται 
απαραίτητο να προβλεφθεί για τα κράτη 
µέλη υποδοχής η δυνατότητα επιβολής 
αντισταθµιστικού µέτρου. Το µέτρο αυτό 

(8) Ελλείψει εναρµόνισης των ελάχιστων 
προϋποθέσεων εκπαίδευσης για την 
πρόσβαση στα επαγγέλµατα που διέπονται 
από το γενικό καθεστώς, κρίνεται 
απαραίτητο να προβλεφθεί για τα κράτη 
µέλη υποδοχής η δυνατότητα επιβολής 
αντισταθµιστικού µέτρου. Το µέτρο αυτό 
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πρέπει να είναι αναλογικό και να 
συνυπολογίζει, ιδίως, την επαγγελµατική 
πείρα του αιτούντος. Η πείρα αποδεικνύει 
ότι η απαίτηση δοκιµασίας επάρκειας ή 
πρακτικής άσκησης προσαρµογής, κατ’ 
επιλογήν του µετανάστη, παρέχει τα 
απαιτούµενα εχέγγυα ως προς το επίπεδο 
προσόντων του µετανάστη, ώστε 
οποιαδήποτε παρέκκλιση από την επιλογή 
αυτή να πρέπει να αιτιολογείται, για κάθε 
περίπτωση, από επιτακτικό λόγο γενικού 
συµφέροντος. 

πρέπει να είναι αναλογικό και να 
συνυπολογίζει, ιδίως, την επαγγελµατική 
πείρα του αιτούντος. 

 
Αιτιολόγηση 

Οι απαιτήσεις στα διάφορα επαγγέλµατα είναι, λόγω των διαφορετικών εθνικών 
επαγγελµατικών προτύπων και κανόνων, ποικίλλουν τόσο, που πρέπει να συνεχίσουν τα κράτη 
µέλη να έχουν δυνατότητα επιλογής του είδους του ενδεδειγµένου αντισταθµιστικού µέτρου. 
 
 

Τροπολογία 12 
Αιτιολογική σκέψη 9 

(9) Για να ενθαρρυνθεί η ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζοµένων, η ελευθερία 
εγκατάστασης και η ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών, παράλληλα µε τη διασφάλιση 
κατάλληλου επιπέδου προσόντων, 
ορισµένες επαγγελµατικές ενώσεις και 
οργανώσεις εφάρµοσαν, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, κοινές βάσεις, δυνάµει των οποίων 
οι επαγγελµατίες που πληρούν ένα σύνολο 
κριτηρίων σχετικά µε τα επαγγελµατικά 
προσόντα θα απολαύουν του δικαιώµατος 
να χρησιµοποιούν τον επαγγελµατικό τίτλο 
που χορηγείται από τις εν λόγω ενώσεις ή 
οργανώσεις. Κρίνεται σκόπιµο να ληφθούν 
υπόψη, υπό ορισµένους όρους και πάντα 
τηρουµένης της κοινοτικής νοµοθεσίας και 
ιδίως της κοινοτικής νοµοθεσίας περί 
ανταγωνισµού, οι εν λόγω πρωτοβουλίες, 
ευνοώντας, εντός των συγκεκριµένων ορίων, 
τον περισσότερο αυτόµατο χαρακτήρα της 
αναγνώρισης στο πλαίσιο του γενικού 
καθεστώτος. 

(9) Για να ενθαρρυνθεί η ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζοµένων, η ελευθερία 
εγκατάστασης και η ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών, παράλληλα µε τη διασφάλιση 
κατάλληλου επιπέδου προσόντων,  ο 
ευρωπαϊκός οργανισµός που έχει 
αναγνωρισθεί για την παρουσίαση  κοινής 
βάσης θα αποτελέσει,  σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, τον εκπρόσωπο των 
επαγγελµατικών τάξεων (ή ανάλογων 
οργανισµών) και /ή κάθε  αναγνωρισµένης 
αντιπροσωπευτικής ένωσης 
επαγγελµατικού κλάδου σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και θα αναλάβει  να θεσπίσει 
κοινές βάσεις, δυνάµει των οποίων οι 
επαγγελµατίες που πληρούν ένα σύνολο 
κριτηρίων βασισµένο σε σύστηµα µορίων 
καθορισµένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σχετικά µε τα επαγγελµατικά προσόντα θα 
απολαύουν του δικαιώµατος να 
χρησιµοποιούν τον επαγγελµατικό τίτλο που 
χορηγείται από τις εν λόγω ενώσεις ή 
οργανώσεις. Κρίνεται σκόπιµο, υπό 
ορισµένους όρους και πάντα τηρουµένης  
της κοινοτικής νοµοθεσίας  και ιδίως της 
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κοινοτικής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού, 
οι εν λόγω πρωτοβουλίες, ευνοώντας, εντός 
των συγκεκριµένων ορίων, τον περισσότερο 
αυτόµατο χαρακτήρα της αναγνώρισης στο 
πλαίσιο του γενικού καθεστώτος. 

Αιτιολόγηση 

Οι παρεµβαίνοντες στο πλαίσιο των κοινών βάσεων δεν απαιτείται να είναι µόνον εκπρόσωποι 
των επαγγελµατικών τάξεων ή ανάλογων οργανισµών αλλά να είναι επίσης  και από  
αναγνωρισµένες αντιπροσωπευτικές ενώσεις επαγγελµατικών κλάδων ευρωπαϊκού  επιπέδου. 
Αυτό θα επιτρέψει συνεπώς να συµπεριληφθούν σ’ αυτές τις κοινές βάσεις επαγγέλµατα που δεν 
έχουν οργανωθεί σε κλάδους, αλλά καλύπτονται εντούτοις από την πρόταση οδηγίας. 
 

Τροπολογία 13 
Αιτιολογική σκέψη 10 

(10) Με σκοπό να ληφθεί υπόψη το σύνολο 
των περιπτώσεων για τις οποίες δεν υπάρχει 
ακόµη καµία διάταξη σχετικά µε την 
αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων, το γενικό καθεστώς πρέπει να 
επεκταθεί στις περιπτώσεις που δεν 
καλύπτονται από συγκεκριµένο καθεστώς, 
είτε διότι το οικείο επάγγελµα δεν εµπίπτει 
σε ένα από τα εν λόγω καθεστώτα είτε 
διότι, παρά το γεγονός ότι το επάγγελµα 
εµπίπτει σε κάποιο συγκεκριµένο 
καθεστώς, ο αιτών δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις για να επωφεληθεί αυτού. 

(10) Με σκοπό να ληφθεί υπόψη το σύνολο 
των περιπτώσεων για τις οποίες δεν υπάρχει 
ακόµη καµία διάταξη σχετικά µε την 
αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων, το γενικό καθεστώς πρέπει να 
επεκταθεί στις περιπτώσεις που δεν 
καλύπτονται από συγκεκριµένο καθεστώς. 
Αυτό ισχύει µόνο για αιτούντες, το 
επάγγελµα των οποίων υπάγεται σε κάποιο 
από τα συγκεκριµένα καθεστώτα του 
Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ και οι οποίοι 
δεν πληρούν τις απαριθµούµενες σε αυτό 
προϋποθέσεις. 

 

Τροπολογία 14 
Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα) 

 (10α) Όσον αφορά τα ακαδηµαϊκά και 
επαγγελµατικά προσόντα που βρίσκονται 
εκτός του καθεστώτος των 
"επαγγελµάτων που έχουν ρυθµιστεί 
νοµοθετικώς" και κατά συνέπεια δεν 
καλύπτονται από τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη, οι 
κοινωνικοί εταίροι και άλλοι παράγοντες 
πρέπει να ενθαρρυνθούν, µε την αµείωτη 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
να αναπτύξουν περαιτέρω τα µέτρα 
εθελοντικής συνεργασίας τους και να 
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εργαστούν στο πλαίσιο της αρχής της 
επικουρικότητας ώστε να εφαρµόσουν 
µια περισσότερο εκ των κάτω 
προσέγγιση. Κορυφαία παραδείγµατα 
είναι οι λεγόµενες διαδικασίες της 
Μπολώνιας και της Μπρίζ, που 
βασίζονται στην αµοιβαία εµπιστοσύνη, 
τη διαφάνεια και την ανταλλαγή 
πληροφοριών. Πρέπει επίσης να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι οι εθελοντικές και οι 
ρυθµιστικές πρωτοβουλίες και διατάξεις 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται σε 
αρµονία µεταξύ τους ως αναπόσπαστα 
και συνεκτικά στοιχεία µιας συνολικής 
στρατηγικής. 

 
 

Αιτιολόγηση 

Φαίνεται σκόπιµο στο σηµείο αυτό να γίνει µνεία πρωτοβουλιών και µέτρων για την προώθηση 
της αµοιβαίας αναγνώρισης προσόντων τα οποία δεν καλύπτονται από την παρούσα ή άλλες 
οδηγίες. Πράγµατι, παρόµοιες πρωτοβουλίες αξίζουν ιδιαίτερη ενθάρρυνση, δεδοµένου ότι µια 
εκ των κάτω προς τα πάνω προσέγγιση στα ζητήµατα που συνδέονται µε την αναγνώριση θα 
βοηθούσε να εξασφαλισθεί ότι λαµβάνονται δεόντως υπόψη η απαραίτητη επαγγελµατική 
εµπειρογνωµοσύνη και τα πρακτικά προβλήµατα. 

Τροπολογία 15 
Αιτιολογική σκέψη 13 

(13) Οι επαγγελµατικές δραστηριότητες 
των ιατρών γενικής ιατρικής ακολουθούν 
ειδικό καθεστώς, διαφορετικό από των 
ανειδίκευτων και των ειδικευµένων 
ιατρών. Ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη δεν 
δύνανται να αναγνωρίζουν ιατρική 
ειδικότητα µε πεδίο επαγγελµατικής 
δραστηριότητας ανάλογο εκείνου των 
ιατρών γενικής ιατρικής. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Ο ιατρικός κλάδος θεωρεί ότι η αιτιολογική σκέψη 13 είναι ανακριβής. 
Κατ' αρχάς, ο αγγλικός όρος “basic practitioners” είναι ανύπαρκτος και δηµιουργεί σύγχυση 
µε τους ιατρούς γενικής ιατρικής. 
Επιπλέον, οι ιατροί γενικής ιατρικής είναι ειδικευµένοι ιατροί, που έχουν ειδικευθεί στην 
άσκηση της γενικής ιατρικής, όπως άλλοι ειδικευµένοι ιατροί σε άλλους κλάδους. 
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Η διάκριση µεταξύ ιατρών γενικής ιατρικής και ειδικευµένων ιατρών είναι απαρχαιωµένη και 
δεν ανταποκρίνεται στην εξέλιξη του επαγγέλµατος στα κράτη µέλη. 

Τροπολογία 16 
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα) 

  (13α) Προκειµένου να ληφθούν υπόψη τα 
µοναδικά χαρακτηριστικά του συστήµατος 
αναγνώρισης προσόντων των ιατρών, 
δεδοµένου ότι υπάρχει µεγάλος αριθµός 
ειδικεύσεων, και το αντίστοιχο κοινοτικό 
κεκτηµένο στον τοµέα της αµοιβαίας 
αναγνώρισης, δικαιολογείται η εφαρµογή 
της αυτόµατης αναγνώρισης όχι µόνο σε 
εκείνες τις ιατρικές ειδικότητες οι οποίες 
είναι κοινές και υποχρεωτικές σε όλα τα 
κράτη µέλη, αλλά και στις ειδικότητες οι 
οποίες είναι κοινές σε περιορισµένο αριθµό 
κρατών µελών. 

Τροπολογία 17 
Αιτιολογική σκέψη 14 

(14) Στο πλαίσιο απλούστευσης του 
συστήµατος, ιδίως µε την προοπτική της 
διεύρυνσης, η αρχή της αυτόµατης 
αναγνώρισης πρέπει να εφαρµόζεται µόνο 
στις ιατρικές ειδικότητες που είναι κοινές 
και υποχρεωτικές για όλα τα κράτη µέλη. 
Εφόσον πρόκειται για ιατρικές και 
οδοντιατρικές ειδικότητες που είναι κοινές 
σε περιορισµένο αριθµό κρατών µελών, 
πρέπει να εντάσσονται στο γενικό 
καθεστώς αναγνώρισης, µε την επιφύλαξη 
των κεκτηµένων δικαιωµάτων. Στην 
πράξη, τα αποτελέσµατα αυτής της 
τροποποίησης πρέπει να είναι 
περιορισµένα για το µετανάστη, στο βαθµό 
που οι υπό εξέταση περιστάσεις δεν 
αναµένεται να αποτελέσουν αντικείµενο 
αντισταθµιστικών µέτρων. Επιπροσθέτως, 
η παρούσα οδηγία δεν θίγει τη δυνατότητα 
των κρατών µελών να θεσπίζουν µεταξύ 
τους, για ορισµένες κοινές σε αυτά ιατρικές 
και οδοντιατρικές ειδικότητες, αυτόµατη 
αναγνώριση σύµφωνα µε ειδικούς γι’ αυτές 
κανόνες. 

(14) Η εµπειρία και η γνώση του ιατρικού 
επαγγέλµατος πρέπει να ενσωµατωθούν 
στη διαδικασία ανάπτυξης του 
καθεστώτος αυτόµατης αναγνώρισης 
ιατρικών ειδικοτήτων. Εποµένως, πρέπει 
να υπάρξει διαπίστευση του 
αντιπροσωπευτικού ευρωπαϊκού φορέα του 
ιατρικού κλάδου ως τµήµα αυτής της 
διαδικασίας. Ο εν λόγω φορέας είναι η 
Μόνιµη Επιτροπή Ευρωπαίων Ιατρών. 
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Τροπολογία 18 
Αιτιολογική σκέψη 19 

(19) Η παρούσα οδηγία δεν διασφαλίζει το 
συντονισµό όλων των όρων πρόσβασης στις 
δραστηριότητες του φαρµακευτικού τοµέα 
και την άσκησή τους και, ιδίως, η 
γεωγραφική κατανοµή των φαρµακείων και 
το µονοπώλιο διανοµής φαρµάκων 
εξακολουθούν να εµπίπτουν στην 
αρµοδιότητα των κρατών µελών. Η παρούσα 
οδηγία διατηρεί αµετάβλητες τις 
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις των κρατών µελών που 
απαγορεύουν στις εταιρείες την άσκηση 
ορισµένων φαρµακευτικών δραστηριοτήτων 
ή εξαρτούν την εν λόγω άσκηση από 
ορισµένες προϋποθέσεις. 

(19) Η παρούσα οδηγία δεν διασφαλίζει το 
συντονισµό όλων των όρων πρόσβασης στις 
δραστηριότητες του φαρµακευτικού τοµέα 
και την άσκησή τους και, ιδίως, η 
γεωγραφική κατανοµή των φαρµακείων και 
το µονοπώλιο διανοµής φαρµάκων 
εξακολουθούν να εµπίπτουν στην 
αρµοδιότητα των κρατών µελών. Βάσει των 
εθνικών πολιτικών τους στον τοµέα της 
δηµόσιας υγείας, οι οποίες επιδιώκουν 
µεταξύ άλλων την εξασφάλιση 
ικανοποιητικής διανοµής φαρµακευτικών 
προϊόντων σε ολόκληρη την επικράτειά 
τους, ορισµένα κράτη µέλη περιορίζουν τον 
αριθµό νέων φαρµακείων που µπορούν να 
λειτουργήσουν, ενώ άλλα δεν έχουν 
θεσπίσει τέτοιες διατάξεις. Συνεπώς, είναι 
πρόωρο να προβλεφθεί ότι αυτά πρέπει να 
επεκτείνουν τις συνέπειες της αναγνώρισης 
των διπλωµάτων, πιστοποιητικών και 
λοιπών βεβαιώσεων επάρκειας του 
φαρµακοποιού και στην άσκηση της 
δραστηριότητας του φαρµακοποιού ως 
ιδιοκτήτη φαρµακείου που είναι ανοικτό 
για το κοινό για λιγότερο από τρία χρόνια. 
Η παρούσα οδηγία διατηρεί αµετάβλητες τις 
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις των κρατών µελών που 
απαγορεύουν στις εταιρείες την άσκηση 
ορισµένων φαρµακευτικών δραστηριοτήτων 
ή εξαρτούν την εν λόγω άσκηση από 
ορισµένες προϋποθέσεις. 

 
Αιτιολόγηση 

Η διάταξη αυτή περιλαµβάνεται σήµερα στο άρθρο 2, παράγραφος 2 της οδηγίας 85/433/ΕΟΚ 
και στην αντίστοιχη αιτιολογική σκέψη. Η εν λόγω διάταξη περιελήφθη στην οδηγία το 1985, 
επειδή ορισµένα κράτη µέλη, σε αντίθεση µε άλλα, περιορίζουν τον αριθµό των νέων 
φαρµακείων που µπορούν να λειτουργήσουν. Η κατάσταση αυτή δεν έχει έκτοτε µεταβληθεί. Η 
κατάργηση της εξαίρεσης για τη λειτουργία νέων φαρµακείων θα άνοιγε διάπλατα την πόρτα σε 
µια τεχνητή µετανάστευση φαρµακοποιών, η οποία θα είχε ως αποκλειστικό στόχο το κέρδος 
και δεν θα ανταποκρινόταν στις ανάγκες του πληθυσµού. Κατ αυτό τον τρόπο, θα 
καταστρατηγείτο η αρµοδιότητα των κρατών µελών να ρυθµίζουν στην επικράτειά τους την 
πρόσβαση στις υπηρεσίες φαρµακοποιού χάριν της δηµόσιας υγείας. 
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Οι λόγοι για τους οποίους η εν λόγω διάταξη ενσωµατώθηκε στην οδηγία 85/433/ΕΟΚ 
εξακολουθούν να ισχύουν. ∆εν υπάρχουν τόσο θεµελιώδεις τροποποιήσεις στις εθνικές 
νοµοθεσίες των κρατών µελών που να δικαιολογούν την κατάργηση της εξαίρεσης αυτής. 
 

Τροπολογία 19 
Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα) 

  (19α) Περαιτέρω εκπαίδευση 
αναπτύσσεται στα κράτη µέλη στον τοµέα 
της νοσοκοµειακής φαρµακευτικής, η 
οποία προορίζεται να επεκτείνει ορισµένες 
από τις περιοχές γνώσεων που έχουν 
αποκτηθεί κατά την εκπαίδευση των 
φαρµακοποιών· εποµένως, προκειµένου για 
την αµοιβαία αναγνώριση των 
διπλωµάτων, πιστοποιητικών και λοιπών 
βεβαιώσεων επάρκειας στην ειδικότητα 
της νοσοκοµειακής φαρµακευτικής και 
προκειµένου όλα τα µέλη του επαγγέλµατος 
αυτού που είναι υπήκοοι κρατών µελών να 
βρεθούν σε ισότιµες συνθήκες στην 
Κοινότητα, επιβάλλεται να υπάρξει ένας 
βαθµός συντονισµού των απαιτήσεων για 
την εκπαίδευση στην ειδικότητα της 
νοσοκοµειακής ιατρικής· ο εν λόγω 
συντονισµός δεν φαίνεται εφικτός στην 
παρούσα φάση, αποτελεί όµως στόχο που 
πρέπει να επιτευχθεί ει δυνατό µαζί µε την 
σχετική αµοιβαία αναγνώριση.  

Αιτιολόγηση 

Επιβάλλεται να διατηρηθεί ανοικτή η δυνατότητα θεσµοθέτησης της ειδικότητας της 
νοσοκοµειακής ιατρικής, όπως προβλέπεται ήδη στην οδηγία 85/432/ΕΚ.  

Τροπολογία 20 
Αιτιολογική σκέψη 21 

(21) Το πεδίο εφαρµογής των εθνικών 
κανονιστικών ρυθµίσεων στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής και σχετικά µε την ανάληψη 
και την άσκηση των επαγγελµατικών 
δραστηριοτήτων του αρχιτέκτονα εµφανίζει 
ιδιαίτερη ποικιλία. Στα περισσότερα κράτη 
µέλη, οι δραστηριότητες του τοµέα της 
αρχιτεκτονικής ασκούνται, de jure ή de 

(21) Το πεδίο εφαρµογής των εθνικών 
κανονιστικών ρυθµίσεων στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής και σχετικά µε την ανάληψη 
και την άσκηση των επαγγελµατικών 
δραστηριοτήτων του αρχιτέκτονα εµφανίζει 
ιδιαίτερη ποικιλία. ∆ραστηριότητες 
σχεδιασµού κτιρίων µπορούν επίσης να 
ασκούνται από άλλους επαγγελµατίες, ιδίως 
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facto, από άτοµα που φέρουν τον τίτλο του 
αρχιτέκτονα µόνο ή συνοδευόµενο από 
άλλο τίτλο, χωρίς ωστόσο τα πρόσωπα 
αυτά να επωφελούνται ενός µονοπωλίου 
άσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων, µε 
την επιφύλαξη αντίθετων νοµοθετικών 
διατάξεων. Οι συγκεκριµένες 
δραστηριότητες, ή ορισµένες από αυτές, 
µπορούν επίσης να ασκούνται από άλλους 
επαγγελµατίες, ιδίως από µηχανικούς, οι 
οποίοι έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη 
εκπαίδευση στον τοµέα της κατασκευής ή 
της οικοδοµικής τέχνης. Στο πλαίσιο 
απλούστευσης της παρούσας οδηγίας, 
κρίνεται σκόπιµη η αναφορά στην έννοια 
"αρχιτέκτονας", προκειµένου να καθοριστεί 
το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων σχετικά 
µε την αυτόµατη αναγνώριση των τίτλων 
εκπαίδευσης, µε την επιφύλαξη των 
λεπτοµερειών των εθνικών κανονιστικών 
ρυθµίσεων που διέπουν τις εν λόγω 
δραστηριότητες. 

από µηχανικούς και τοπογράφους οι οποίοι 
έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη εκπαίδευση στον 
τοµέα της κατασκευής ή της οικοδοµικής 
τέχνης. Στο πλαίσιο απλούστευσης της 
παρούσας οδηγίας, κρίνεται σκόπιµη η 
αναφορά στην έννοια "αρχιτέκτονας", 
προκειµένου να καθοριστεί το πεδίο 
εφαρµογής των διατάξεων σχετικά µε την 
αυτόµατη αναγνώριση των τίτλων 
εκπαίδευσης, µε την επιφύλαξη των 
λεπτοµερειών των εθνικών κανονιστικών 
ρυθµίσεων που διέπουν τις εν λόγω 
δραστηριότητες. 

Αιτιολόγηση 

Η δεύτερη πρόταση είναι περιττή και ασαφής. Σε πολλά κράτη µέλη, αρχιτεκτονικός σχεδιασµός 
πραγµατοποιείται και από µηχανικούς και τοπογράφους. 
 

Τροπολογία 21 
Αιτιολογική σκέψη 21α (νέα) 

  (21α) Η ασφάλεια και η αξιοπιστία των 
υποδοµών, των εγκαταστάσεων και των 
προϊόντων αφορά το δηµόσιο συµφέρον. 
Μια κοινωνία της γνώσης πρέπει να 
βασίζεται και σε συνετή χρήση των πόρων, 
ώστε να είναι δυνατόν να παράγει 
περισσότερο καταναλώνοντας λιγότερο. 
Πρέπει να είναι βέβαιη ότι η τεχνολογική 
καινοτοµία συλλαµβάνεται και 
εφαρµόζεται κατά τρόπον δηµιουργικό, 
συνειδητοποιηµένο και ηθικά σωστό. 
Τούτο απαιτεί να ρυθµίζεται η ελεύθερη 
κυκλοφορία των µηχανικών µέσω της 
αναγνώρισης των επαγγελµατικών 
προσόντων αποκτηθέντων µε αξιόπιστη 
και διαφανή εκπαίδευση, βασισµένη σε 
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επαρκή ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια 
καθώς και την εγγραφή στην ανάλογη 
επαγγελµατική τάξη ή οργανισµό που έχει 
ορισθεί θεσµικά να επιβλέπει τη 
δεοντολογία των µεµονωµένων 
επαγγελµατιών. Μόνο τέτοιες 
προϋποθέσεις µπορούν όντως να εγγυηθούν 
στο κοινωνικό σύνολο ότι τα έργα και τα 
προϊόντα που προέρχονται από έναν ορθό 
σχεδιασµό σέβονται την ασφάλεια και την 
ευηµερία των τελικών αποδεκτών έχοντας 
συγχρόνως τον ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο 
στο περιβάλλον και το µέγιστο σεβασµό 
στις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης. 

Αιτιολόγηση 

Η ασφάλεια και η αξιοπιστία των υποδοµών, των εγκαταστάσεων και των προϊόντων αφορούν 
το δηµόσιο συµφέρον αλλά το δηµόσιο συµφέρον αφορούν και η προστασία του περιβάλλοντος 
καθώς και η συνειδητοποιηµένη χρήση των πόρων για µια βιώσιµη ανάπτυξη. Εποµένως το 
επάγγελµα του µηχανικού απαιτεί στη νέα πρόταση οδηγίας σχετικά µε την κινητικότητα την 
έγκριση ξεχωριστού τµήµατος, ακριβώς για να διασφαλισθεί το δηµόσιο συµφέρον µε υψηλού 
επιπέδου προετοιµασία και µέγιστο σεβασµό των αρχών που αποσκοπούν στην εξασφάλιση 
σωστού επαγγελµατισµού. 

Όλες οι τροπολογίες που αφορούν το νέο τµήµα για το επάγγελµα του µηχανικού λαµβάνουν 
υπόψη στο µέγιστο δυνατό βαθµό όσα έχει ήδη προτείνει η Επιτροπή για το τµήµα 7 
(αρχιτέκτονες), δεδοµένου του συναφούς χαρακτήρα των κοινωφελών υπηρεσιών που παρέχουν 
οι επαγγελµατίες αυτών των δύο κλάδων. 

Τροπολογία 22 
Αιτιολογική σκέψη 21β (νέα) 

  (21β) Οι εθνικές διατάξεις στον κλάδο της 
µηχανικής που διέπουν την πρόσβαση στις 
επαγγελµατικές δραστηριότητες του 
µηχανικού και την άσκησή τους ποικίλλουν 
ως προς το περιεχόµενό τους. Στα 
περισσότερα κράτη µέλη οι 
δραστηριότητες στον τοµέα της µηχανικής 
ασκούνται δια νόµου ή εκ των πραγµάτων 
από πρόσωπα που χρησιµοποιούν τον τίτλο 
του µηχανικού µόνο του ή σε συνδυασµό µε 
άλλο τίτλο χωρίς να έχουν µε αυτόν τον 
τρόπο, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, 
µονοπώλιο στην άσκηση τέτοιων 
δραστηριοτήτων. 
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Αιτιολόγηση 

Η ασφάλεια και η αξιοπιστία των υποδοµών, των εγκαταστάσεων και των προϊόντων αφορούν 
το δηµόσιο συµφέρον αλλά το δηµόσιο συµφέρον αφορούν και η προστασία του περιβάλλοντος 
καθώς και η συνειδητοποιηµένη χρήση των πόρων για µια βιώσιµη ανάπτυξη. Εποµένως το 
επάγγελµα του µηχανικού απαιτεί στη νέα πρόταση οδηγίας σχετικά µε την κινητικότητα την 
έγκριση ξεχωριστού τµήµατος, ακριβώς για να διασφαλισθεί το δηµόσιο συµφέρον µε υψηλού 
επιπέδου προετοιµασία και µέγιστο σεβασµό των αρχών που αποσκοπούν στην εξασφάλιση 
σωστού επαγγελµατισµού. 

Όλες οι τροπολογίες που αφορούν το νέο τµήµα για το επάγγελµα του µηχανικού λαµβάνουν 
υπόψη στο µέγιστο δυνατό βαθµό όσα έχει ήδη προτείνει η Επιτροπή για το τµήµα 7 
(αρχιτέκτονες), δεδοµένου του συναφούς χαρακτήρα των κοινωφελών υπηρεσιών που παρέχουν 
οι επαγγελµατίες αυτών των δύο κλάδων. 

Τροπολογία 23 
Αιτιολογική σκέψη 21γ (νέα) 

  (21γ) Η παρούσα οδηγία αναµένεται ότι θα 
επιτρέψει στους ασκούντες νοµοθετικώς 
κατοχυρωµένα επαγγέλµατα που το 
επιθυµούν να υπάγονται σε ειδικές 
διατάξεις για την αναγνώριση προσόντων, 
βάσει ενός συντονισµού των ελάχιστων 
προϋποθέσεων εκπαίδευσης. 

Τροπολογία 24 
Αιτιολογική σκέψη 22 

(22) Για να διασφαλιστεί η 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος 
αναγνώρισης των επαγγελµατικών 
προσόντων, κρίνεται σκόπιµο να 
καθοριστούν ενιαίοι τύποι και διαδικαστικοί 
κανόνες εφαρµογής του, καθώς και 
ορισµένες λεπτοµέρειες άσκησης του 
επαγγέλµατος. 

(22) Για να διασφαλιστεί η 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος 
αναγνώρισης των επαγγελµατικών 
προσόντων, κρίνεται σκόπιµο να 
καθοριστούν ενιαίοι τύποι και διαδικαστικοί 
κανόνες εφαρµογής του, καθώς και 
ορισµένες λεπτοµέρειες άσκησης του 
επαγγέλµατος. Οι ελάχιστες εγγυήσεις και 
ρυθµίσεις που ισχύουν για την άσκηση ενός 
επαγγέλµατος και καθορίζονται κοινή 
συναινέσει, καταγράφονται σε παράρτηµα. 

Τροπολογία 25 
Αιτιολογική σκέψη 23 

(23) Κρίνεται σκόπιµο να οργανωθούν οι 
λεπτοµέρειες της συνεργασίας µεταξύ των 

(23) Κρίνεται σκόπιµο να οργανωθούν οι 
λεπτοµέρειες της συνεργασίας µεταξύ των 
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κρατών µελών, καθώς και µεταξύ αυτών και 
της Επιτροπής, εφόσον η εν λόγω 
συνεργασία διευκολύνει την εκτέλεση της 
παρούσας οδηγίας και την τήρηση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. 

κρατών µελών µε τη συµµετοχή των 
ενδιαφερόµενων εκπροσώπων των 
επαγγελµάτων, καθώς και η συνεργασία 
µεταξύ των κρατών µελών, των 
ενδιαφερόµενων εκπροσώπων 
επαγγελµάτων και της Επιτροπής, εφόσον η 
εν λόγω συνεργασία διευκολύνει την 
εκτέλεση της παρούσας οδηγίας και την 
τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από αυτή. 

Αιτιολόγηση 

Η αναγκαία κατάργηση των υπερβολικών ρυθµίσεων µε ταυτόχρονη προάσπιση του δηµοσίου 
συµφέροντος απαιτεί διαδικασία επιβολής ρυθµίσεων που να προσαρµόζεται αποτελεσµατικά 
και ευέλικτα στις εξελίξεις της αγοράς και ταυτόχρονα να εξασφαλίζει το δηµόσιο συµφέρον. Η 
µέθοδος της δηµοκρατικά νοµιµοποιούµενης αυτοδιοίκησης συµβάλλει στη µείωση της 
γραφειοκρατίας και εξασφαλίζει µε την έγκαιρη συµµετοχή των εµπειρογνωµόνων στις 
ρυθµιστικές δοµές την τήρηση αναγνωρισµένων αρχών της κοινοτικής πολιτικής όπως είναι η 
πρόβλεψη των επιπτώσεων, η αποτελεσµατικότητα, η διαφάνεια και ο αποτελεσµατικός έλεγχος 
της εφαρµογής. 

Τροπολογία 26 
Αιτιολογική σκέψη 23α (νέα) 

  (23α) Το σύστηµα των κέντρων επαφής 
που πρόκειται να θεσπισθούν για την 
ενηµέρωση και την αρωγή των πολιτών 
στα κράτη µέλη, πρέπει να είναι όσο 
γίνεται πιο διαφανές. Προς το σκοπό αυτό 
οι σηµαντικότερες πληροφορίες και 
διευθύνσεις πρέπει να διατίθενται σε µία 
ενοποιηµένη ιστοσελίδα της Επιτροπής. 

Αιτιολόγηση 

Για την στενότερη επικοινωνία µε τον πολίτη και τη διαφάνεια είναι σηµαντικό να µπορεί 
κανείς να βρίσκει συγκεντρωµένες τις πληροφορίες. Η δικτύωση και ο συντονισµός των 
µεµονωµένων κέντρων επαφής στα κράτη µέλη µε την Επιτροπή είναι για το λόγο αυτό 
απαραίτητες. 

Τροπολογία 27 
Αιτιολογική σκέψη 24 

(24) Η διαχείριση των διαφόρων 
καθεστώτων αναγνώρισης που θεσπίστηκαν 
από τις τοµεακές οδηγίες και το γενικό 

(24) Η διαχείριση των διαφόρων 
καθεστώτων αναγνώρισης που θεσπίστηκαν 
από τις τοµεακές οδηγίες και το γενικό 
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σύστηµα αποδείχθηκε επαχθής και 
περίπλοκη. Εποµένως, κρίνεται σκόπιµη η 
απλούστευση της διαχείρισης και της 
επικαιροποίησης της παρούσας οδηγίας 
ώστε να συνυπολογιστεί η επιστηµονική και 
τεχνολογική πρόοδος, ιδίως εφόσον οι 
ελάχιστοι όροι εκπαίδευσης συντονίζονται 
µε σκοπό την αυτόµατη αναγνώριση των 
τίτλων εκπαίδευσης. Προς το σκοπό αυτό, 
συγκροτείται ενιαία επιτροπή για την 
αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων. 

σύστηµα αποδείχθηκε επαχθής και 
περίπλοκη. Εποµένως, κρίνεται σκόπιµη η 
απλούστευση της διαχείρισης και της 
επικαιροποίησης της παρούσας οδηγίας 
ώστε να συνυπολογιστεί η επιστηµονική και 
τεχνολογική πρόοδος, ιδίως εφόσον οι 
ελάχιστοι όροι εκπαίδευσης συντονίζονται 
µε σκοπό την αυτόµατη αναγνώριση των 
τίτλων εκπαίδευσης. Προς το σκοπό αυτό, 
συγκροτούνται δύο επιτροπές για την 
αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων. Στην µία επιτροπή θα πρέπει 
να συµµετέχουν οι µέχρι τώρα τοµεακώς 
καθοριζόµενες επαγγελµατικές οµάδες και 
στην άλλη οι υπόλοιπες επαγγελµατικές 
οµάδες. 

Αιτιολόγηση 

Η διαχείριση των διαφορετικών συστηµάτων αναγνώρισης που προβλέπονται στις µεµονωµένες 
οδηγίες και στην γενική ρύθµιση, αποδείχθηκε δύσκολη και περίπλοκη. Για το λόγο αυτό 
ενδείκνυται η απλούστευση της διαχείρισης αυτής της οδηγίας και η προσαρµογή της στην 
επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο ιδίως τη στιγµή που οι ελάχιστες απαιτήσεις από τις 
περιόδους άσκησης συντονίζονται λόγους αυτόµατης αναγνώρισης των πιστοποιητικών 
επαγγελµατικής κατάρτισης. Προς το σκοπό αυτό πρέπει να δηµιουργηθούν δύο κοινές 
επιτροπές για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. 
 

Τροπολογία 28 
Αιτιολογική σκέψη 24α (νέα) 

  (24α) Προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι η 
εµπειρογνωµοσύνη των ασκούντων το 
επάγγελµα θα ληφθεί δεόντως υπόψη στην 
οµαλή εφαρµογή των τοµεακών εγγυήσεων 
και σε οποιαδήποτε απαραίτητη 
ενηµέρωση των ελάχιστων συνθηκών 
κατάρτισης, πρέπει να συγκροτηθεί ο 
κατάλληλος µηχανισµός διαβούλευσης µε 
τις σχετικές αντιπροσωπευτικές 
ευρωπαϊκές οργανώσεις και τη σχετική 
επιτροπή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 54. 

Αιτιολόγηση 

Το τοµεακό σύστηµα µέχρι στιγµής έχει υποστηριχθεί από τις συµβουλευτικές επιτροπές 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Με τα καθήκοντα που ανατέθηκαν στις επιτροπές αυτές 
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εξασφαλίσθηκε επιτυχώς η ορθή λειτουργία του τοµεακού συστήµατος και η τήρηση των 
ελάχιστων απαιτήσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η συµβολή των επιτροπών αυτών πρέπει 
να διατηρηθεί µε ένα κατάλληλο σύστηµα διαβούλευσης µε τους σχετικούς επαγγελµατικούς 
κλάδους.  

Τροπολογία 29 
Αιτιολογική σκέψη 27 

(27) Κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθεί 
κατάλληλη διαδικασία για την έγκριση 
προσωρινών µέτρων, σε περίπτωση που η 
εφαρµογή διάταξης της παρούσας οδηγίας 
παρουσιάσει σηµαντικές δυσχέρειες σε ένα 
κράτος µέλος. 

(27) Κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθεί 
κατάλληλη διαδικασία για την έγκριση 
προσωρινών µέτρων, σε περίπτωση που η 
εφαρµογή διάταξης της παρούσας οδηγίας 
παρουσιάσει σηµαντικές δυσχέρειες σε ένα 
κράτος µέλος· Οι διοικητικές ελλείψεις 
που καταλογίζονται στο κράτος µέλος δεν 
δύνανται να οδηγούν σε παρεκκλίσεις 
κατά τη µεταφορά της οδηγίας στο 
εθνικό δίκαιο. 

Αιτιολόγηση 

Η έγκριση προσωρινών µέτρων δεν πρέπει να δικαιολογείται από «σηµαντικές δυσχέρειες» 
παρά µόνο ως έσχατη λύση. Τα κράτη µέλη και η διοίκησή τους δεν πρέπει να µπορούν να 
προφασίζονται σηµαντικές δυσχέρειες, µια υπερβολικά αόριστη έννοια, προκειµένου να 
«καλύπτουν» διοικητικές ελλείψεις και να εµποδίζουν τη διαφάνεια, τη σαφήνεια, την ταχύτητα 
και την απλοποίηση των διαδικασιών. 
 

Τροπολογία 30 
Αιτιολογική σκέψη 29 

 
(29) ∆εδοµένης της ταχύτητας της 
τεχνολογικής εξέλιξης και της 
επιστηµονικής προόδου, η δια βίου µάθηση 
προσλαµβάνει ιδιαίτερη σηµασία για µεγάλο 
αριθµό επαγγελµάτων. Στο συγκεκριµένο 
πλαίσιο, εναπόκειται στα κράτη µέλη να 
αποφασίσουν τους όρους µε τους οποίους, 
χάρη σε κατάλληλη συνεχή εκπαίδευση, οι 
επαγγελµατίες θα ενηµερώνονται για την 
τεχνολογική και επιστηµονική πρόοδο. 

(29) ∆εδοµένης της ταχύτητας της 
τεχνολογικής εξέλιξης και της 
επιστηµονικής προόδου, η δια βίου µάθηση 
προσλαµβάνει ιδιαίτερη σηµασία για µεγάλο 
αριθµό επαγγελµάτων. Στο συγκεκριµένο 
πλαίσιο, εναπόκειται στα κράτη µέλη να 
αποφασίσουν τους όρους µε τους οποίους, 
χάρη σε κατάλληλη συνεχή εκπαίδευση, οι 
επαγγελµατίες θα ενηµερώνονται για την 
τεχνολογική και επιστηµονική πρόοδο. 
Παράλληλα, ενόψει της κινητικότητας 
εντός της Ένωσης, είναι ουσιαστικής 
σηµασίας να προωθείται η εκµάθηση 
άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών από την πιο 
νεαρή ηλικία. 
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Τροπολογία 31 
Αιτιολογική σκέψη  31 

(31) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
εφαρµογή του άρθρου 39, παράγραφος 4, 
και του άρθρου 45 της συνθήκης ούτε τα 
απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και 
των καταναλωτών. 

(31) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
εφαρµογή του άρθρου 39, παράγραφος 4, 
και του άρθρου 45 της συνθήκης ούτε τα 
απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και 
των καταναλωτών. ∆ιευκρινίζεται ότι η 
παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται σε 
επαγγέλµατα και δραστηριότητες που 
συνδέονται µόνιµα ή προσωρινά µε την 
άσκηση δηµόσιας εξουσίας σε ένα κράτος 
µέλος. 

 
Αιτιολόγηση 

Στην αιτιολογική σκέψη 31 η πρόταση οδηγίας παραπέµπει γενικότερα στο άρθρο 45, εδάφιο 1, 
της Συνθήκης ΕΚ. Σύµφωνα µε το άρθρο 45, εδάφιο 1, της Συνθήκης, το κεφάλαιο που αφορά 
το δικαίωµα εγκατάστασης δεν εφαρµόζεται σε επαγγελµατικές δραστηριότητες «που συνδέονται 
στο κράτος αυτό, έστω και περιστασιακά, µε την άσκηση δηµοσίας εξουσίας». 
 
Στη Γερµανία, οι συµβολαιογράφοι, οι (διορισµένοι από το κράτος) τοπογράφοι, 
καπνοδοχοκαθαριστές και οι διορισµένοι από το κράτος ορκωτοί πραγµατογνώµονες 
συγκαταλέγονται µεταξύ άλλων στα επαγγέλµατα αυτά. Επειδή στα άρθρα της πρότασης οδηγίας 
δεν γίνεται ρητή αναφορά σε αυτά ή παρόµοια επαγγέλµατα, φαίνεται για λόγους σαφήνειας 
σκόπιµο να περιληφθούν οι εν λόγω επαγγελµατικές οµάδες στο κείµενο των αιτιολογικών 
σκέψεων. 

Τροπολογία 32 
Αιτιολογική σκέψη 31α (νέα) 

 (31α) Η Επιτροπή πρέπει να διερευνήσει 
τη δυνατότητα να ιδρυθεί τράπεζα 
στοιχείων που θα επιτρέπει στα κράτη 
µέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες για 
όλους εκείνους τους επαγγελµατίες στον 
τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης 
στους οποίους έχει επιβληθεί απαγόρευση 
άσκησης δραστηριοτήτων σε ένα κράτος 
µέλος. 

Αιτιολόγηση 

Χρειάζεται να εξασφαλισθεί αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αρµοδίων αρχών 
στα κράτη µέλη ούτως ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία της δηµόσιας υγείας. Κατά 
συνέπεια, οι αρµόδιες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσουν πληροφορίες, σε 
εµπιστευτική βάση, για εκείνους τους επαγγελµατίες στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης 
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στους οποίους έχει επιβληθεί απαγόρευση άσκησης δραστηριοτήτων. Αυτήν την ανταλλαγή 
πληροφοριών θα µπορούσε να υποστηρίξει µία τράπεζα στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ η οποία θα 
ενηµερώνεται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα. 

Τροπολογία 33 
Άρθρο 2, παράγραφος 1 

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

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε κάθε 
υπήκοο κράτους µέλους ο οποίος επιθυµεί 
να ασκήσει ελευθέριο επάγγελµα σε κράτος 
µέλος άλλο από εκείνο όπου απέκτησε τα 
επαγγελµατικά προσόντα του είτε ως 
αυτοαπασχολούµενος είτε ως µισθωτός. 

 
Αιτιολόγηση 

Η έννοια των «νοµοθετικώς κατοχυρωµένων ακαδηµαϊκών» επαγγελµάτων πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον όρο «ελευθέρια επαγγέλµατα». Εάν το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 
κάλυπτε µόνο «ακαδηµαϊκά» επαγγέλµατα δεν θα ίσχυε για τα ελευθέρια επαγγέλµατα (π.χ. 
µαίες) που δεν είναι ακαδηµαϊκά. 

Τροπολογία 34 
Άρθρο 2 

2. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να επιτρέψει 
στο έδαφός του, σύµφωνα µε τις 
κανονιστικές ρυθµίσεις του, την άσκηση 
νοµοθετικώς κατοχυρωµένων 
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων σε 
πρόσωπα που είναι κάτοχοι τίτλων 
εκπαίδευσης οι οποίοι 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 
εξετάζονται στο εν λόγω κεφάλαιο. 

2. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να επιτρέψει 
στο έδαφός του, σύµφωνα µε τις 
κανονιστικές ρυθµίσεις του, την άσκηση 
νοµοθετικώς κατοχυρωµένων 
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων σε 
πρόσωπα που είναι κάτοχοι τίτλων 
εκπαίδευσης οι οποίοι δεν έχουν αποκτηθεί 
σε κράτος µέλος. Η άδεια αυτή δεν παρέχει 
το δικαίωµα άσκησης µιας νοµοθετικώς 
κατοχυρωµένης επαγγελµατικής 
δραστηριότητας σε ένα άλλο 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 εξετάζονται στο εν λόγω κεφάλαιο. 

 
Αιτιολόγηση 

Η προσθήκη γίνεται για λόγους σαφήνειας. 
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Τροπολογία 35 
Άρθρο 2, παράγραφος 3 α (νέα) 

  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στους 
συµβολαιογράφους. 

 
Αιτιολόγηση 

Η δραστηριότητα των συµβολαιογράφων χαρακτηρίζεται όλως ιδιαιτέρως από τις 
συγκεκριµένες γνώσεις του εθνικού δικαίου και των τοπικών συνθηκών. Οι συµβολαιογράφοι 
αποτελούν στην έννοµη τάξη της ηπειρωτικής Ευρώπης, τµήµα του δικαστικού συστήµατος των 
κρατών µελών και είναι επιφορτισµένοι µε την άσκηση δηµόσιας εξουσίας. Οι 
συµβολαιογράφοι διορίζονται από τα επί µέρους κράτη µέλη ως συντάκτες εγγράφων µε 
εξουσία σύνταξης δηµοσίων, δηλαδή κρατικών εγγράφων µε ιδιαίτερη αποδεικτική ισχύ και 
άµεση εκτελεστότητα (βλ. ∆ΕΚ C-260/970). Τα συµβολαιογραφικά έγγραφα είναι ισότιµα των 
δικαστικών εγγράφων (βλ. άρθρο 57 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001). Οι 
συµβολαιογράφοι, υπό την ιδιότητά τους ως συντάκτες δηµοσίων εγγράφων, αποτελούν 
επιπλέον σε µεγάλο βαθµό τµήµα των υποθηκοφυλακείων και άλλων δηµόσιων µητρώων των 
κρατών µελών. Στον τοµέα του εταιρικού δικαίου επιτελούν εκτεταµένα κρατικά καθήκοντα 
ελέγχου και εποπτείας, τα οποία βασίζονται και σε κοινοτικές διατάξεις (βλ. άρθρο 10 της 
οδηγίας 68/151/ΕΟΚ, άρθρο 16 της οδηγίας 78/855/ΕΟΚ και άρθρο 14 της οδηγίας 
82/891/ΕΟΚ). Στο πλαίσιο των καθηκόντων αυτών υπόκεινται σε πειθαρχικό καθεστώς του 
εκάστοτε κράτους µέλους παρόµοιο προς εκείνο που ισχύει για τους δικαστές και τους 
υπαλλήλους. Η παραδειγµατική αυτή απαρίθµηση καθιστά σαφή το στενό σύνδεσµο των 
συµβολαιογράφων µε το νοµικό και δικαστικό σύστηµα του εκάστοτε κράτους µέλους. Οι 
προτεινόµενες ρυθµίσεις όµως δεν ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες αυτές. 

Τροπολογία 36 
Άρθρο 2α (νέο) 

  Άρθρο 2 a 
  Ως πολίτες ενός κράτους µέλους νοούνται 

στην οδηγία αυτή και οι πολίτες που 
προέρχονται από τρίτη χώρα αλλά 
διαµένουν νοµίµως και διαρκώς στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν αποκτήσει την 
επαγγελµατική τους κατάρτιση σε ένα 
κράτος µέλος και απολαύουν µε βάση την 
αρχή της ελεύθερης εγκατάστασης του 
δικαιώµατος παραµονής τουλάχιστον στην 
χώρα προέλευσης και στην χώρα 
υποδοχής. 

Αιτιολόγηση 

(Με την έγκριση αυτής της τροπολογίας αντικαθίσταται σε όλο το κείµενο της οδηγίας η 
διατύπωση "υπήκοος κρατών µελών" από την διατύπωση "υπήκοος κράτους µέλους"). 
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Τροπολογία 37 
Άρθρο 3, παράγραφος 1 

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
νοούνται: 

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
νοούνται: 

α) ως "νοµοθετικώς κατοχυρωµένο 
επάγγελµα", η επαγγελµατική 
δραστηριότητα ή το σύνολο 
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των 
οποίων η ανάληψη, η άσκηση ή ένας από 
τους όρους άσκησης εξαρτάται άµεσα ή 
έµµεσα, δυνάµει νοµοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 
από την κατοχή καθορισµένων 
επαγγελµατικών προσόντων· 

α) ελευθέριο επάγγελµα ασκεί όποιος βάσει 
ειδικών επαγγελµατικών προσόντων 
παρέχει προσωπικά, αυτόνοµα και µε 
επαγγελµατική ανεξαρτησία, υπηρεσίες 
πνευµατικού χαρακτήρα προς όφελος του 
εντολέα και της κοινωνίας. Η άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας 
υπόκειται συνήθως σε συγκεκριµένες 
επαγγελµατικές υποχρεώσεις, οι οποίες 
διασφαλίζουν και αναπτύσσουν περαιτέρω 
την επαγγελµατικότητα, την ποιότητα και 
τη σχέση εµπιστοσύνης προς τον εντολέα. 

 α α) ως "νοµοθετικώς κατοχυρωµένο 
πνευµατικό επάγγελµα", η επαγγελµατική 
δραστηριότητα ή το σύνολο 
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων 
αποσκοπουσών στη δηµιουργία 
πνευµατικών έργων ή στην παροχή 
υπηρεσιών που απαιτούν υψηλό επίπεδο 
γνώσεων, το οποίο πιστοποιείται µε ειδική 
µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση στις 
ελευθέριες τέχνες και επιστήµες, 
αντίστοιχη προς την αναφερόµενη στο 
άρθρο 11, παρ. 1, στοιχεία γ, δ, ε, και ε.α, 
για την άσκηση των οποίων προβλέπεται η 
τήρηση δεσµευτικών δεοντολογικών 
κανόνων που εγγυώνται και τελειοποιούν 
την επαγγελµατικότητα, η δε πρόσβαση σε 
αυτές καθώς και η εν συνεχεία άσκησή 
τους - ακόµη και προκειµένου για έναν 
µόνο ιδιαίτερο τύπο τους - υπόκειται 
ρητώς στην κατοχή και πιστοποίηση 
ορισµένων επαγγελµατικών προσόντων· 

β) ως "επαγγελµατικά προσόντα", τα 
προσόντα που πιστοποιούνται από τίτλο 
εκπαίδευσης, από βεβαίωση επάρκειας που 
αναφέρεται στο άρθρο 11, παράγραφος 2, 
στοιχείο α), και/ή από επαγγελµατική πείρα· 

β) ως "επαγγελµατικά προσόντα", τα 
προσόντα που πιστοποιούνται από τίτλο 
εκπαίδευσης, από βεβαίωση επάρκειας που 
αναφέρεται στο άρθρο 11, παράγραφος 2, 
στοιχείο α), και/ή από επαγγελµατική πείρα· 

γ) ως "τίτλος εκπαίδευσης", τα διπλώµατα, 
πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι που 
χορηγούνται από αρχή κράτους µέλους και 
βεβαιώνουν επαγγελµατική εκπαίδευση η 

γ) ως "τίτλος εκπαίδευσης", τα διπλώµατα, 
πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι που 
χορηγούνται από αρχή κράτους µέλους και 
βεβαιώνουν επαγγελµατική εκπαίδευση η 
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οποία έχει αποκτηθεί, κατά κύριο λόγο, στην 
Κοινότητα. 

οποία έχει αποκτηθεί, κατά κύριο λόγο, στην 
Κοινότητα. 

 γ α) ως "νοµοθετικά κατοχυρωµένη 
εκπαίδευση", η εκπαίδευση η οποία 

 - προετοιµάζει για την άσκηση ενός 
συγκεκριµένου επαγγέλµατος και 

 - συνίσταται σε κύκλο 
µεταδευτεροβάθµιων σπουδών, που 
ενδεχοµένως συµπληρώνεται από 
επαγγελµατική εκπαίδευση, πρακτική 
άσκηση ή άσκηση του επαγγέλµατος, των 
οποίων η διάρθρωση και το επίπεδο 
ρυθµίζονται από νοµοθετικές, κανονιστικές 
ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω 
κράτους µέλους ή υπόκεινται σε έλεγχο ή 
έγκριση εκ µέρους της αρµόδιας προς 
τούτο αρχής· 

 γ β) ως "δίπλωµα", οποιοδήποτε δίπλωµα, 
πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε σύνολο 
διπλωµάτων, πιστοποιητικών ή άλλων 
τίτλων 

 - έχει χορηγηθεί από αρµόδια αρχή 
κράτους µέλους, η οποία έχει οριστεί 
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές, κανονιστικές 
ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω 
κράτους µέλους 

 - από το οποίο προκύπτει ότι ο κάτοχός του 
παρακολούθησε επιτυχώς κύκλο 
µεταδευτεροβάθµιων σπουδών διάρκειας 
ενός έτους ή ισοδύναµης διάρκειας µε 
µερική παρακολούθηση σε πανεπιστήµιο ή 
τριτοβάθµιο εκπαιδευτικό ίδρυµα ή σε 
άλλο ίδρυµα του ίδιου επιπέδου 
εκπαίδευσης και, αν ενδεχοµένως, 
παρακολούθησε επιτυχώς την 
επαγγελµατική εκπαίδευση που απαιτείται 
επιπλέον του κύκλου δευτεροβάθµιων 
σπουδών και 

 - από το οποίο προκύπτει ότι ο κάτοχός του 
διαθέτει τα απαιτούµενα επαγγελµατικά 
προσόντα για την πρόσβαση σε νοµοθετικά 
κατοχυρωµένο πνευµατικό επάγγελµα στο 
εν λόγω κράτος µέλος ή για την άσκηση 
του επαγγέλµατος αυτού, εφόσον η 
εκπαίδευση που πιστοποιείται από τον εν 
λόγω τίτλο έχει πραγµατοποιηθεί κατά το 
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µεγαλύτερό της µέρος στην Κοινότητα ή 
εφόσον ο κάτοχός του έχει τριετή 
επαγγελµατική πείρα που βεβαιούται από 
το κράτος µέλος το οποίο έχει αναγνωρίσει 
ένα εξωκοινοτικό δίπλωµα, πιστοποιητικό 
ή άλλο τίτλο. 

 Εξοµοιώνεται προς δίπλωµα κατά την 
έννοια του πρώτου εδαφίου, οποιοδήποτε 
δίπλωµα, πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος 
σπουδών, ή οποιοδήποτε σύνολο 
διπλωµάτων, πιστοποιητικών ή άλλων 
τίτλων, έχει χορηγηθεί από αρµόδια αρχή 
σε κράτος µέλος, εφόσον πιστοποιεί 
εκπαίδευση που έχει πραγµατοποιηθεί 
εντός της Κοινότητας και αναγνωρίζεται 
από αρµόδια αρχή του εν λόγω κράτους 
µέλους ως ισοτίµου επιπέδου και εφόσον 
παρέχει τα ίδια δικαιώµατα πρόσβασης σε 
νοµοθετικά κατοχυρωµένο πνευµατικό 
επάγγελµα ή άσκησής του· 

 γ γ) ως "κράτος µέλος καταγωγής" το 
κράτος µέλος στο οποίο ο επαγγελµατίας 
απέκτησε τα επαγγελµατικά του προσόντα· 

 γ δ) ως "κράτος µέλος προέλευσης", το 
κράτος µέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστηµένος ο επαγγελµατίας· 

 γ ε) "κράτος µέλος υποδοχής", το κράτος 
µέλος στο οποίο ο πολίτης άλλου κράτους 
µέλους ζητεί να ασκήσει νοµοθετικώς 
κατοχυρωµένο επάγγελµα, χωρίς να 
διαθέτει τα προβλεπόµενα επαγγελµατικά 
προσόντα· 

 γ στ) "ως πρακτική άσκηση 
προσαρµογής", η άσκηση νοµοθετικά 
κατοχυρωµένου επαγγέλµατος που 
πραγµατοποιείται στο κράτος µέλος 
υποδοχής υπό την ευθύνη αναγνωρισµένου 
επαγγελµατία και που συνοδεύεται, 
ενδεχοµένως, από συµπληρωµατική 
εκπαίδευση. Η πρακτική άσκηση 
υπόκειται σε αξιολόγηση. Οι λεπτοµερείς 
κανόνες της πρακτικής άσκησης και της 
αξιολόγησής της καθορίζονται από τις 
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 
υποδοχής. 

 Το νοµικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται ο 
ασκούµενος στο κράτος µέλος υποδοχής, 
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ιδίως όσον αφορά το δικαίωµα παραµονής 
καθώς και τις υποχρεώσεις, τα κοινωνικά 
δικαιώµατα και πλεονεκτήµατα, τις 
αποζηµιώσεις και τις αµοιβές, θεσπίζεται 
από τις αρµόδιες αρχές του εν λόγω 
κράτους µέλους, σύµφωνα µε το ισχύον 
κοινοτικό δίκαιο· 

 γ ζ) ως "δοκιµασία επάρκειας", ο 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 
ασκήσει 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 µέλος 
υποδοχής µε την εκπαίδευση του 
αιτούντος, καταρτίζουν κατάλογο των 
τοµέων, οι οποίοι δεν καλύπτονται από τον 
τίτλο ή τους τίτλους εκπαίδευσης που 
επικαλείται ο αιτών. Στους τοµείς αυτούς 
είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται τόσο 
θεωρητικές γνώσεις όσο και πρακτικές 
ικανότητες, απαιτούµενες για την άσκηση 
του επαγγέλµατος. 

  Στη δοκιµασία επάρκειας πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ο αιτών 
είναι αναγνωρισµένος επαγγελµατίας στο 
κράτος µέλος καταγωγής ή προέλευσής 
του. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία περιλαµβάνει και τροποποιεί την τροπολογία 289 του εισηγητή και τις 
τροπολογίες 112 και 115. 
 

Τροπολογία 38 
Άρθρο 3, παράγραφος 3 

3. Εξοµοιώνεται προς τίτλο εκπαίδευσης 
οποιοσδήποτε τίτλος εκπαίδευσης που 
χορηγείται σε τρίτη χώρα, εφόσον ο 
κάτοχός του διαθέτει τριετή επαγγελµατική 
πείρα, η οποία πιστοποιείται από το κράτος 
µέλος που αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο 

3. Εξοµοιώνεται προς τίτλο εκπαίδευσης 
οποιοσδήποτε τίτλος εκπαίδευσης που 
χορηγείται σε τρίτη χώρα, εφόσον ο 
κάτοχός του διαθέτει τριετή επαγγελµατική 
πείρα, η οποία πιστοποιείται από το κράτος 
µέλος που αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο 
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σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 2· σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 2·  
 Η εν λόγω εξοµοίωση δεν αποκλείει την 

δυνατότητα για το κράτος µέλος 
προορισµού να εξακριβώνει την 
ισοδυναµία του τίτλου και να εφαρµόζει 
αντισταθµιστικά µέτρα. 

 
Αιτιολόγηση 

Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη µέλη προορισµού να εξακριβώνουν συγκεκριµένα 
την ισοδυναµία του διπλώµατος που λαµβάνεται σε µία τρίτη χώρα ακόµα και στην περίπτωση 
όπου ο ενδιαφερόµενος επαγγελµατίας έχει ασκήσει το επάγγελµα για ένα συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα σε ένα κράτος µέλος. 
 

Τροπολογία 39 
Άρθρο 4 παράγραφος 1 

1. Η αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων από το κράτος µέλος υποδοχής 
παρέχει τη δυνατότητα στο δικαιούχο να 
αποκτά, στο εν λόγω κράτος µέλος, 
πρόσβαση στο ίδιο επάγγελµα µε εκείνο για 
το οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος 
µέλος καταγωγής και να το ασκεί εκεί µε τα 
ίδια δικαιώµατα των οποίων απολαύουν οι 
ιθαγενείς. 

1. Η αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων από το κράτος µέλος υποδοχής 
παρέχει τη δυνατότητα στο δικαιούχο να 
αποκτά, στο εν λόγω κράτος µέλος, 
πρόσβαση στο ίδιο επάγγελµα µε εκείνο για 
το οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος 
µέλος καταγωγής και να το ασκεί εκεί µε τα 
ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις 
των οποίων απολαύουν οι ιθαγενείς. 

Αιτιολόγηση 

Ο επαγγελµατίας διακινούµενος εργαζόµενος πρέπει να υπόκειται στους κανόνες που ρυθµίζουν 
την άσκηση του νοµικώς κατοχυρωµένου στην χώρα υποδοχής επαγγέλµατος, ισότιµα µε τους 
εγκατεστηµένους επαγγελµατίες. 

Τροπολογία 40 
Άρθρο 4, παράγραφος 2 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
το επάγγελµα που επιθυµεί να ασκήσει ο 
αιτών στο κράτος µέλος υποδοχής είναι το 
ίδιο µε εκείνο για το οποίο διαθέτει τα 
προσόντα στο κράτος µέλος καταγωγής, 
εφόσον οι καλυπτόµενες δραστηριότητες 
είναι παρεµφερείς. 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
το επάγγελµα που επιθυµεί να ασκήσει ο 
αιτών στο κράτος µέλος υποδοχής είναι το 
ίδιο µε εκείνο για το οποίο διαθέτει τα 
προσόντα στο κράτος µέλος καταγωγής, 
εφόσον οι καλυπτόµενες δραστηριότητες 
είναι ισότιµες και δεν παρουσιάζουν 
ουσιαστικές διαφορές. 
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Αιτιολόγηση 

Κατ αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι τα αναγνωριζόµενα προσόντα συµπίπτουν στις βασικές 
δραστηριότητες τόσο από πλευράς επιπέδου όσο και ειδικότητας. Αυτό δεν εξασφαλίζεται µε την 
απλή συγκρισιµότητα. Τα υπερβολικά µεγάλα περιθώρια ερµηνείας παρεµποδίζουν την άσκηση 
της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. 
 

Τροπολογία 41 
Άρθρο 4, παράγραφος 3 

3. Εφόσον το επάγγελµα για το οποίο ο 
αιτών διαθέτει τα προσόντα στο κράτος 
µέλος καταγωγής συνιστά αυτόνοµη 
δραστηριότητα επαγγέλµατος που καλύπτει 
ευρύτερο πεδίο δραστηριοτήτων στο κράτος 
µέλος υποδοχής και εφόσον η συγκεκριµένη 
διαφορά δεν δύναται να καλυφθεί µε τη 
λήψη αντισταθµιστικού µέτρου του άρθρου 
14, η αναγνώριση των προσόντων του 
αιτούντος παρέχει σε αυτόν πρόσβαση 
µόνο στη συγκεκριµένη δραστηριότητα 
στο κράτος µέλος υποδοχής. 

3. Εφόσον το επάγγελµα για το οποίο ο 
αιτών διαθέτει τα προσόντα στο κράτος 
µέλος καταγωγής συνιστά αυτόνοµη 
δραστηριότητα επαγγέλµατος που καλύπτει 
ευρύτερο πεδίο δραστηριοτήτων στο κράτος 
µέλος υποδοχής και εφόσον η συγκεκριµένη 
διαφορά δεν δύναται να καλυφθεί µε τη 
λήψη αντισταθµιστικού µέτρου του άρθρου 
14 ή του άρθρου 21 α) αντιστοίχως, ο 
αιτών µπορεί να ασκήσει στο κράτος µέλος 
υποδοχής µόνο την εν λόγω 
δραστηριότητα, διατηρώντας τον 
επαγγελµατικό τίτλο του κράτους 
προέλευσης. Η ένδειξη της 
δραστηριότητας αυτής προστίθεται στον 
τίτλο στη γλώσσα του κράτους µέλους 
υποδοχής. 

Αιτιολόγηση 

Συµβιβαστική τροπολογία. 
 

Τροπολογία 42 
 Άρθρο 4α (νέο) 

  Άρθρο 4α 
 Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και 

ελευθερία εγκατάστασης των 
επαγγελµατιών. 

 1. Ο πολίτης ενός κράτους µέλους µπορεί 
να ασκήσει, υπό καθεστώς ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών στο έδαφος ενός 
άλλου κράτους µέλους, την ίδια 
επαγγελµατική δραστηριότητα που ασκεί 
στο κράτος µέλος όπου είναι 
εγκατεστηµένος . Οι όροι άσκησης της 
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επαγγελµατικής δραστηριότητας είναι οι 
ίδιοι που ισχύουν για τους πολίτες του 
κράτους µέλους όπου παρέχεται η 
υπηρεσία. 
Η άσκηση του επαγγέλµατος υπό 
καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών 
εκ µέρους ενός πολίτη άλλου κράτους 
µέλους, αφορά την κατάσταση εκείνου 
που µετακινείται από ένα κράτος µέλος 
σε ένα άλλο προκειµένου να ασκήσει 
προσωρινά την δραστηριότητά του. Ο 
προσωρινός χαρακτήρας της παροχής 
υπηρεσιών πρέπει να αξιολογείται  
λαµβάνοντας υπόψη τη διάρκεια, τη 
συχνότητα, την περιοδικότητα και τη 
συνέχεια της ίδιας της παροχής. 

 2. Ένας πολίτης ενός κράτους µέλους που 
σταθερά, συνεχώς και για απροσδιόριστο 
χρόνο, ασκεί µία επαγγελµατική 
δραστηριότητα σε ένα άλλο κράτος µέλος 
όπου, από µία επαγγελµατική έδρα, 
προσφέρει τις υπηρεσίες του, µεταξύ 
άλλων, στους πολίτες του κράτους αυτού, 
υπόκειται στις διατάξεις σχετικά µε το 
δικαίωµα εγκατάστασης. Η δυνατότητα 
για τον πολίτη ενός κράτους µέλους να 
ασκεί το δικαίωµα εγκατάστασης και οι 
όροι άσκησης του δικαιώµατος αυτού 
πρέπει να αξιολογούνται σε συνάρτηση µε 
τις δραστηριότητες που προτίθεται να 
ασκήσει στο έδαφος του κράτους µέλους 
προορισµού. Οι όροι αυτοί µπορούν να 
συνίστανται ιδιαίτερα στην υποχρέωση 
κατοχής ορισµένων διπλωµάτων, 
εγγραφής σε έναν επαγγελµατικό 
οργανισµό, υπακοής σε ορισµένους 
επαγγελµατικούς κανόνες ή 
συµµόρφωσης  σε έναν κανονισµό 
σχετικά µε τη χρήση των επαγγελµατικών 
τίτλων. 
Όσον αφορά τους όρους σχετικά µε την 
κατοχή ενός τίτλου, τα κράτη µέλη 
υποχρεούνται να λαµβάνουν υπόψη την 
ισοδυναµία των διπλωµάτων και αν 
χρειάζεται, να προβαίνουν σε σύγκριση 
µεταξύ των γνώσεων, και των προσόντων 
που απαιτούν οι εθνικοί τους κανόνες και 
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εκείνων του ενδιαφεροµένου. 
 3 Βάσει του άρθρου 46 της Συνθήκης τα 

κράτη µέλη µπορούν να εισάγουν 
περιορισµούς  στην άσκηση της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και την 
ελευθερία εγκατάστασης για λόγους 
δηµόσιας τάξης δηµόσιας ασφάλειας και 
δηµόσιας υγείας. Άλλοι περιορισµοί 
µπορούν να εισαχθούν για την προστασία 
του δηµοσίου συµφέροντος. Λαµβάνονται 
υπόψη ως λόγοι δηµοσίου συµφέροντος: 
προστασία του δέκτη των υπηρεσιών, 
προστασία των εργαζοµένων, προστασία 
των καταναλωτών, προστασία της καλής 
φήµης του εθνικού χρηµατοπιστωτικού 
τοµέα , προστασία της δηµόσιας τάξης 
από απάτες, προστασία της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, πολιτιστική πολιτική, 
προστασία της εθνικής ιστορικής και 
καλλιτεχνικής κληρονοµιάς, φορολογική 
συνέπεια, οδική ασφάλεια, προστασία 
των πιστωτών, προστασία της χρηστής 
απονοµής της δικαιοσύνης. 
Οι εθνικές διατάξεις που περιορίζουν την 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών πρέπει να 
είναι αναγκαίες και ανάλογες σε σχέση µε 
τον προς επίτευξη στόχο, να αφορούν 
έναν µη εναρµονισµένο τοµέα, να µην 
εµπεριέχουν διακρίσεις, να είναι 
αντικειµενικά αναγκαίες, ο δε στόχος 
γενικού συµφέροντος δεν πρέπει να 
προστατεύεται από τους κανόνες στους 
οποίους ο πάροχος των υπηρεσιών ήδη 
υπόκειται στο κράτος µέλος όπου είναι 
εγκατεστηµένος. 

 
Αιτιολόγηση 

Το νέο άρθρο φροντίζει να διευκρινίσει τη διάκριση µεταξύ ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και 
ελευθερίας εγκατάστασης, ενστερνιζόµενο τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου µε 
ιδιαίτερη αναφορά στην απόφαση επί της υπόθεσης  Gebhard, υπόθεση  C 55/96. 

Όσον αφορά ιδιαίτερα το αυστηρό κριτήριο του προσωρινού χαρακτήρα που προτείνεται από 
την Επιτροπή προκειµένου να προσδιοριστεί η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, τούτο 
αντικαθίσταται από ένα ελαστικότερο κριτήριο το οποίο συνδέεται µε τη φύση της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας. 

Ο επαγγελµατίας που παρέχει υπηρεσίες παραµένει από κάθε άποψη επαγγελµατίας 
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προερχόµενος από τη χώρα προέλευσης και µπορεί εποµένως να ασκεί τη δραστηριότητά του 
εντός των ορίων των προβλεποµένων  από τη νοµοθεσία του εν λόγω κράτους  µέλους. 

Ο επαγγελµατίας που εγκαθίσταται σε ένα άλλο κράτος µέλος πρέπει να ενσωµατωθεί από κάθε 
άποψη στη χώρα προορισµού καθιστάµενος επαγγελµατίας της εν λόγω χώρας. 

Υποδεικνύονται εξάλλου τα όρια στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελευθερία 
εγκατάστασης που µπορούν να καθιερωθούν από τα κράτη µέλη για λόγους δηµοσίου 
συµφέροντος . Οι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος  είναι εκείνοι που προσδιορίζονται από το 
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο όπως επίσης και οι όροι τους οποίους πρέπει να τηρούν τα κράτη µέλη. 
 

Τροπολογία 43 
Ονοµασία II 

 Κεφάλαιο Ι 
 Επαγγέλµατα που καλύπτονται από το 

κεφάλαιο 1 του Τίτλου ΙΙΙ 

Αιτιολόγηση 

Ο Ονοµασία ΙΙ υποδιαιρείται σε τρία κεφάλαια, το πρώτο από τα οποία αφορά τα επαγγέλµατα 
που καλύπτονται από το Κεφάλαιο Ι του Τίτλου ΙΙΙ (γενικό σύστηµα). Το δεύτερο κεφαλαίο 
αφορά τα επαγγέλµατα που καλύπτονται από το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ (τοµεακό σύστηµα) 
ενώ το τρίτο κεφάλαιο αφορά και τα δύο συστήµατα, Κεφάλαιο Ι του Τίτλου ΙΙΙ (γενικό) και 
Κεφάλαιο ΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ (τοµεακό). Η αλλαγή αυτή είναι σηµαντική προκειµένου να αυξηθεί 
η σαφήνεια και να εξασφαλισθεί ότι θα λαµβάνονται υπόψη και θα αντιµετωπίζονται οι 
ιδιαιτερότητες των δύο διαφορετικών συστηµάτων. 
 

Τροπολογία 44 
Άρθρο 5, παράγραφος 1 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, δεύτερο 
εδάφιο, τα κράτη µέλη δεν δύνανται να 
περιορίζουν, για λόγους που αφορούν τα 
επαγγελµατικά προσόντα, την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος µέλος: 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, τα 
κράτη µέλη δεν δύνανται να περιορίζουν, 
για λόγους που αφορούν τα επαγγελµατικά 
προσόντα, την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
σε άλλο κράτος µέλος: 

α) εάν ο πάροχος είναι νοµίµως 
εγκατεστηµένος σε κράτος µέλος ώστε να 
ασκεί εκεί την ίδια επαγγελµατική 
δραστηριότητα, και 

α) εάν ο πάροχος είναι νοµίµως 
εγκατεστηµένος σε κράτος µέλος ώστε να 
ασκεί εκεί την ίδια επαγγελµατική 
δραστηριότητα, και 

β) σε περίπτωση µετακίνησης του παρόχου, 
εάν άσκησε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα 
επί τουλάχιστον δύο έτη στο κράτος µέλος 
εγκατάστασης, εφόσον το επάγγελµα δεν 
ήταν νοµοθετικώς κατοχυρωµένο στο εν 

β) σε περίπτωση µετακίνησης του παρόχου, 
εάν άσκησε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα 
επί τουλάχιστον δύο έτη κατά την 
προηγούµενη πενταετία στο κράτος µέλος 
εγκατάστασης, εφόσον το επάγγελµα δεν 



PE 327.248 36/185 RR\517776EL.doc 

EL 

λόγω κράτος µέλος. ήταν νοµοθετικώς κατοχυρωµένο στο εν 
λόγω κράτος µέλος. 

 
Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να εξασφαλίσει προστασία της δηµόσιας υγείας και επαρκώς 
υψηλό επίπεδο διασφαλιζόµενων υπηρεσιών. 

Τροπολογία 45 
Άρθρο 5, παράγραφος 2 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, εφόσον ο πάροχος µετακινείται 
στο έδαφος του κράτους µέλους υποδοχής, 
λογίζεται "παροχή υπηρεσιών" η άσκηση 
επαγγελµατικής δραστηριότητας για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τις δεκαέξι 
εβδοµάδες ετησίως σε κράτος µέλος από 
επαγγελµατία εγκατεστηµένο σε άλλο 
κράτος µέλος. 

2. Ο αρµόδιος οργανισµός του κράτους 
µέλους αξιολογεί εάν η δραστηριότητα 
αποτελεί "παροχή υπηρεσιών" 
προσωρινού χαρακτήρα κατά την έννοια 
της παρούσας οδηγίας. Η αξιολόγηση θα 
λαµβάνει ιδίως υπόψη την ύπαρξη 
σταθερών εγκαταστάσεων, την διάρκεια 
και το αντικείµενο της ίδιας της 
δραστηριότητας, της συχνότητας, της 
περιοδικότητας και του συνεχούς 
χαρακτήρα της δραστηριότητας. 

Το τεκµήριο που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο ισχύει µε την επιφύλαξη της κατά 
περίπτωση αξιολόγησης, ιδίως υπό το φως 
της διάρκειας, της συχνότητας, της 
περιοδικότητας και του συνεχούς 
χαρακτήρα της παροχής. 

 

 

Τροπολογία 46 
Άρθρο 6 

Σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 1, το 
κράτος µέλος υποδοχής απαλλάσσει τους 
εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος µέλος 
παρόχους υπηρεσιών ιδίως από τις 
απαιτήσεις που επιβάλλονται στους 
επαγγελµατίες που είναι εγκατεστηµένοι 
στο έδαφός του και οι οποίες αφορούν: 

1. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, το 
κράτος µέλος υποδοχής  απαλλάσσει τους 
πολίτες των άλλων κρατών µελών από την 
υποχρέωση χορήγησης αδείας, 
καταχώρισης ή εγγραφής σε ένα 
επαγγελµατικό σύλλογο ακόµη και στην 
περίπτωση που το απαιτεί από τους 
πολίτες του για την έναρξη ή άσκηση µιας 
δραστηριότητας. 

 Ο δικαιούχος διαθέτει κατά την παροχή 
των υπηρεσιών ίσα δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις µε τους υπηκόους του 
κράτους µέλους υποδοχής· ειδικότερα, 
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υπόκειται στις επαγγελµατικές και 
διοικητικές πειθαρχικές διατάξεις του εν 
λόγω κράτους µέλους. 

 Προς το σκοπό αυτό, και εκτός από την 
προβλεπόµενη στην παράγραφο 2 δήλωση 
σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών, τα 
κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν 
προσωρινή εγγραφή µε άµεση ισχύ ή 
ένταξη σε έναν επαγγελµατικό οργανισµό, ή 
εγγραφή σε ένα µητρώο, υπό τον όρο η εν 
λόγω εγγραφή να µην καθυστερεί και να 
µην περιπλέκει κατά κανέναν τρόπο την 
παροχή υπηρεσιών και να µη συνεπάγεται 
καµία επιπλέον δαπάνη για τον πάροχο 
υπηρεσιών. 

 Σε περίπτωση κατά την οποία η 
επαγγελµατική δραστηριότητα του 
παρόχου αφορά κοινωνικές και 
υγειονοµικές υπηρεσίες άλλες από αυτές 
που προσφέρονται από τα επαγγέλµατα που 
περιέχονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Τίτλου 
ΙΙΙ και τα σχετικά θέµατα ρυθµίζονται στο 
κράτος µέλος υποδοχής αλλ' όχι σε αυτό 
της εγκατάστασης του παρέχοντος τις 
υπηρεσίες, το κράτος µέλος υποδοχής 
µπορεί να απαιτήσει την κανονική εγγραφή 
του στην δική του αρµόδια αρχή προτού ο 
παρέχων τις υπηρεσίες µπορεί να αρχίσει 
την άσκηση της εν λόγω επαγγελµατικής 
δραστηριότητας. Κατ' αναλογίαν, όταν δεν 
υπάρχουν κοινές ελάχιστες προϋποθέσεις 
κατάρτισης ή κοινή πλατφόρµα µεταξύ του 
κράτους υποδοχής και του κράτους 
εγκατάστασης του παρέχοντος τις 
κοινωνικές και υγειονοµικές υπηρεσίες, το 
κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να 
απαιτήσει την κανονική εγγραφή του στην 
δική του αρµόδια αρχή, προτού ο παρέχων 
τις υπηρεσίες µπορεί να αρχίσει την 
άσκηση της εν λόγω επαγγελµατικής 
δραστηριότητας. 

 Σε περίπτωση κατά την οποία το κράτος 
µέλος υποδοχής λαµβάνει, σε εφαρµογή 
του εδαφίου 2, ένα µέτρο ή γνωρίζει 
περιστατικά που αντίκεινται στις διατάξεις 
αυτές, ενηµερώνει σχετικά και χωρίς 
καθυστέρηση το κράτος µέλος στο οποίο 
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έχει εγκατασταθεί ο δικαιούχος. 
Εντούτοις, ο πάροχος ενηµερώνει τον 
φορέα κοινωνικής ασφάλισης που 
αναφέρεται στο εδάφιο 1α σχετικά µε την 
παροχή υπηρεσιών πριν ή, σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης, µετά την εν λόγω 
παροχή. 

Εντούτοις, ο πάροχος ενηµερώνει τον 
φορέα κοινωνικής ασφάλισης που 
αναφέρεται στο εδάφιο 1α σχετικά µε την 
παροχή υπηρεσιών πριν ή, σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης, µετά την εν λόγω 
παροχή. 

α) την αδειοδότηση, την καταχώριση ή την 
εγγραφή σε επαγγελµατική οργάνωση ή σε 
επαγγελµατικό φορέα· 

1α. Το κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να 
προβλέπει την υποχρέωση για τους 
παρόχους υπηρεσιών να εγγράφονται στους 
φορείς κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους είναι εγγεγραµµένοι οι 
επαγγελµατίες που ασκούν το ίδιο 
επάγγελµα και είναι εγκατεστηµένοι στην 
επικράτειά του. Ο πάροχος υπηρεσιών 
µπορεί να επιτύχει την µεταφορά των 
εισφορών που κατέβαλε στον αρµόδιο 
φορέα του κράτους µέλους προέλευσης. 

β)  την εγγραφή σε φορέα κοινωνικής 
ασφάλισης δηµοσίου δικαίου, ώστε να 
ρυθµίζονται µε ασφαλιστικό φορέα οι 
λογαριασµοί που σχετίζονται µε τις 
δραστηριότητες που ασκούνται προς 
όφελος των ασφαλισµένων. 

1β. Το κράτος µέλος µπορεί να προβλέψει 
την υποχρέωση για τον πάροχο υπηρεσιών 
να συνάψει κατάλληλο ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο για τις ζηµίες που προκλήθηκαν 
από την ασκούµενη δραστηριότητα σε 
ασφαλιστική εταιρεία που εδρεύει στο 
έδαφος της Ένωσης.  

 1γ. Το κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να 
ζητήσει από τον δικαιούχο να υποβάλει 
στον επαγγελµατικό οργανισµό που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο 
προκαταρκτική δήλωση σχετικά µε την 
παροχή υπηρεσιών. 

 1δ. Κατ' εφαρµογήν των παραγράφων 1 
και 2, το κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να 
απαιτήσει από τον δικαιούχο 
πιστοποιητικό µε οποίο να βεβαιούται ότι 
αυτός ασκεί  νοµίµως τις εν λόγω 
δραστηριότητες στο κράτος µέλος στο 
οποίο είναι εγκατεστηµένος. 

 1ε. Κατ' εφαρµογήν της παραγράφου 1β το 
κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να 
απαιτήσει από τον δικαιούχο να 
προσκοµίσει τα στοιχεία της ασφαλιστικής 
βεβαίωσης για τις ζηµίες που 
προκλήθηκαν συνεπεία της άσκησης της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας. 

 1στ. Τα ζητούµενα έγγραφα σύµφωνα µε 
δ άξ βλέ ό
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τις διατάξεις που προβλέπονται από τις 
προηγούµενες παραγράφους µπορούν να 
διαβιβασθούν ηλεκτρονικώς σύµφωνα µε 
τη διάταξη της οδηγίας 1999/93/ΕΚ 
σχετικά µε ένα κοινοτικό πλαίσιο για τις 
ηλεκτρονικές υπογραφές.  

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αναφέρεται στην ιδιαιτερότητα ορισµένων κοινωνικο-υγειονοµικών 
επαγγελµάτων που προβλέπονται από την τροπολογία 305, περιορίζοντάς τα σε αυτά που δεν 
ρυθµίζονται από το κεφάλαιο ΙΙΙ, τίτλο ΙΙΙ, τα οποία υπόκεινται και στην περίπτωση αυτή σε 
ειδικές διατάξεις, αλλά και στις διατάξεις που περιέχονται σε όλες τις τροπολογίες που έχουν 
κατατεθεί για το παρόν άρθρο. 
 

Τροπολογία 47 
Άρθρο 6α (νέο) 

  Κεφάλαιο ΙΙ 
  Επαγγέλµατα που καλύπτονται από το 

Κεφάλαιο ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ 
  Άρθρο 6α 
  1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα 

κράτη µέλη δεν παρεµποδίζουν την 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε άλλο 
κράτος µέλος, εάν ο πάροχος των 
υπηρεσιών είναι νόµιµα εγκατεστηµένος σε 
κράτος µέλος όσον αφορά την άσκηση της 
ίδιας επαγγελµατικής δραστηριότητας σε 
αυτό και εάν η εκπαίδευσή του ικανοποιεί 
τις ελάχιστες προϋποθέσεις εκπαίδευσης 
που αναφέρονται στα άρθρα 29, 30, 36, 39, 
42, 43, 47 και 49 αντιστοίχως ή εάν έχει 
εφαρµογή το άρθρο 26 για τα κεκτηµένα 
δικαιώµατα. 

  2. Η άσκηση του επαγγέλµατος υπό 
καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών 
εκ µέρους πολίτη άλλου κράτους µέλους 
αφορά καταστάσεις κατά τις οποίες ο 
πάροχος των υπηρεσιών µετακινείτai από 
ένα κράτος µέλος σε άλλο προκειµένου να 
ασκήσει προσωρινά τη δραστηριότητά 
του. Ο προσωρινός χαρακτήρας της 
παροχής υπηρεσιών πρέπει να εκτιµάται µε 
κριτήρια τη διάρκεια, την κανονικότητα, 
την περιoδικότητα και το αδιάλειπτο της 
παροχής.  
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  3. Για τους σκοπούς της παραγράφους 1, ο 
πάροχος των υπηρεσιών ειδοποιεί εκ των 
προτέρων την αρµόδια αρχή του κράτους 
µέλους υποδοχής για τις υπηρεσίες που 
προτίθεται να προσφέρει και παρέχει 
στοιχεία και αποδεικτικά για τους τίτλους 
ή τα κεκτηµένα δικαιώµατά του. Αν η 
αρµόδια αρχή δεν εγείρει αντιρρήσεις µέσα 
σε 30 ηµέρες από την ειδοποίηση, η 
παροχή των υπηρεσιών θεωρείται ότι 
γίνεται αποδεκτή. 
Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, 
όταν ο αποδέκτης των υπηρεσιών τις έχει 
ανάγκη επειγόντως, η γνωστοποίηση 
µπορεί να διαβιβάζεται µετά την παροχή 
της υπηρεσίας. 

  4. Η υπηρεσία παρέχεται βάσει του 
επαγγελµατικού τίτλου του κράτους µέλους 
στο οποίο είναι νόµιµα εγκατεστηµένος ο 
πάροχος των υπηρεσιών, εφόσον υπάρχει 
τέτοιος τίτλος σε αυτό το κράτος µέλος για 
την εν λόγω επαγγελµατική 
δραστηριότητα. 
Ο εν λόγω τίτλος δηλώνεται στην επίσηµη 
γλώσσα ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες 
του κράτους µέλους εγκατάστασης κατά 
τρόπον ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε 
σύγχυση µε τα επαγγελµατικά προσόντα 
στο κράτος µέλος υποδοχής.  

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία επιδιώκει να ληφθεί υπόψη η ιδιοµορφία του τοµεακού συστήµατος, το οποίο 
βασίζεται στην εναρµόνιση των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης και σε προβλέψεις κεκτηµένων 
δικαιωµάτων που είναι εναρµονισµένα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολίτες 
εµπιστεύονται το γεγονός ότι κάθε επαγγελµατίας που τους παρέχει υπηρεσίες στη χώρα 
διαµονής τους εκπληρώνει αυτές τις απαιτήσεις. Με το να εξαιρούνται επαγγελµατίες από τις 
απαιτήσεις αυτές για λόγους ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, η οδηγία θα είχε ως αποτέλεσµα να 
δηµιουργεί δύο κατηγορίες επαγγελµατιών που θα προσφέρουν υπηρεσίες στην ίδια χώρα, όπου 
οι επαγγελµατίες της πρώτης κατηγορίας θα ικανοποιούν ένα επίπεδο εκπαίδευσης που ορίζεται 
στις οδηγίες, ενώ οι άλλοι όχι, χωρίς η διαφορά αυτή να είναι ορατή από τον καταναλωτή. 

Για το λόγο αυτό, φαίνεται απαραίτητο να εισαχθεί νέο άρθρο 6α που να αφορά ειδικώς τα 
επαγγέλµατα που καλύπτονται από το τοµεακό σύστηµα, το οποίο να διευκρινίζει ότι η ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών καλύπτει µόνον τους επαγγελµατίες, η εκπαίδευση των οποίων ικανοποιεί 
τους ελάχιστους όρους εκπαίδευσης ή τις διατάξεις περί κεκτηµένων δικαιωµάτων που 
ορίζονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ. 
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Προκειµένου να εφαρµόσει τη διάταξη αυτή, ο αιτών υποχρεούται να ειδοποιεί εκ των 
προτέρων την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής για την παροχή υπηρεσιών που 
προτίθεται να παράσχει, παρέχοντας στοιχεία και αποδεικτικά των προσόντων του και των 
κεκτηµένων δικαιωµάτων του. Η διαδικασία γνωστοποίησης πρέπει να διεξάγεται µε τρόπον 
ώστε ο διακινούµενος εργαζόµενος να µην υποβάλλεται σε αδικαιολόγητα και απαράδεκτα 
διοικητικά προσκόµµατα ή καθυστερήσεις. 

Η τροπολογία λαµβάνει υπόψη ορισµένες από τις διατάξεις που ήδη περιλαµβάνονται στην 
πρόταση της Επιτροπής (άρθρο 5, παρ. 3 και 2) και την πρόταση του εισηγητή (τροπολογία 30, 
παρ. 1), µε προσαρµογή των διατάξεων αυτών στις ιδιοµορφίες του τοµεακού συστήµατος. 

Τροπολογία 48 
Άρθρο 6β (νέο) 

. Άρθρο 6β 
  1. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, το 

κράτος µέλος προορισµού απαλλάσσει τους 
πολίτες των άλλων κρατών µελών από την 
υποχρέωση αδειοδότησης, εγγραφής ή 
ένταξης σε επαγγελµατική τάξη ή ανάλογο 
επαγγελµατικό οργανισµό ακόµα και στην 
περίπτωση που το απαιτεί από τους 
πολίτες του για την πρόσβαση ή την 
άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. 

  2. Ο δικαιούχος ασκεί την παροχή 
υπηρεσιών µε τα ίδια δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις των πολιτών του κράτους 
µέλους υποδοχής· υπόκειται ιδίως στις 
πειθαρχικές διατάξεις επαγγελµατικού ή 
διοικητικού χαρακτήρα που εφαρµόζονται 
στο εν λόγω κράτος µέλος. 

  3. Για το σκοπό αυτό και συµπληρωµατικά 
της δήλωσης σχετικά µε την παροχή 
υπηρεσιών που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 7Α, τα κράτη 
µέλη µπορούν να προβλέπουν προσωρινή 
αυτόµατη εγγραφή ή τυπική ένταξη σε 
επαγγελµατικό φορέα ή επαγγελµατική 
ένωση ή εγγραφή σε µητρώο υπό τον όρο 
ότι η εγγραφή αυτή δεν καθυστερεί και δεν 
περιπλέκει µε κανέναν τρόπο την παροχή 
των υπηρεσιών και δεν συνεπάγεται 
οποιαδήποτε συµπληρωµατική δαπάνη για 
τον πάροχο των υπηρεσιών. 

  4. Στην περίπτωση που το κράτος µέλος 
υποδοχής λαµβάνει κάποιο µέτρο κατ' 
εφαρµογή του τρίτου εδαφίου ή του 
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γνωστοποιούνται γεγονότα αντίθετα µε 
τους κανόνες αυτούς, ενηµερώνει αµέσως 
το κράτος µέλος όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο δικαιούχος. 

  5. Τα κράτη µέλη δύνανται να επιβάλλουν 
περιορισµούς στην άσκηση της ελευθερίας 
παροχής υπηρεσιών για λόγους δηµόσιας 
τάξης και ασφάλειας και δηµόσιας υγείας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 46 της Συνθήκης. 
Είναι δυνατή η καθιέρωση και άλλων 
περιορισµών για προστασία του δηµόσιου 
συµφέροντος. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία συµπληρώνει την προηγούµενη, δεδοµένου ότι ορίζει ότι το κράτος µέλος 
υποδοχής πρέπει να απαλλάσσει τους διακινούµενους από την υποχρέωση αδειοδότησης ή 
εγγραφής, αφήνοντας ωστόσο στο κράτος µέλος τη δυνατότητα να ζητεί προσωρινή αυτόµατη 
εγγραφή ή τυπική ένταξη στον επαγγελµατικό φορέα. Αυτή η τυπική ένταξη, η οποία δεν θα 
πρέπει βεβαίως να δηµιουργεί επιπλέον διοικητικά εµπόδια και καθυστερήσεις στους 
διακινούµενους, θα εξασφαλίζει ότι ο πάροχος των διαµεθοριακών υπηρεσιών υπόκειται στα 
ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τους υπηκόους του κράτους µέλους υποδοχής, ιδίως όσον 
αφορά τους κανόνες δεοντολογίας. Τούτο φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σηµασία προκειµένου για 
τους επαγγελµατίες του τοµέα της περίθαλψης, δεδοµένου ότι αρκετές σηµαντικές πτυχές των 
επαγγελµάτων διέπονται από δεοντολογικούς κώδικες. Προκειµένου να αποφευχθεί η χρήση της 
διαµεθοριακής παροχής υπηρεσιών για την καταστρατήγηση εθνικών πειθαρχικών διαδικασιών, 
και προκειµένου να υπάρχει η δυνατότητα να επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις εφόσον 
υπάρχει ανάγκη, η ρυθµιστική αρχή του κράτους µέλους πρέπει να ενηµερώνεται δεόντως για 
την παροχή των υπηρεσιών. 

Φαίνεται σκόπιµο να υπάρχει αναφορά στην διάταξη της Συνθήκης η οποία επιτρέπει στα κράτη 
µέλη να επιβάλλουν περιορισµούς στην παροχή υπηρεσιών για λόγους δηµόσιας υγείας, 
δηµόσιας ασφάλειας και δηµόσιου συµφέροντος. 

Επίσης η παρούσα τροπολογία λαµβάνει υπόψη ορισµένες από τις διατάξεις που 
περιλαµβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής (άρθρο 6) και του εισηγητή (τροπολογία 30, παρ. 
3 και τροπολογία 32) και τις προσαρµόζει στις ιδιαιτερότητες του τοµεακού συστήµατος. 

Τροπολογία 49 
Πριν από άρθρο 7 

  Κεφάλαιο ΙΙΙ 
  Επαγγέλµατα που καλύπτονται από τα 

κεφάλαια Ι και ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ 
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Αιτιολόγηση 

Το κεφάλαιο ΙΙΙ είναι κεφάλαιο που προστέθηκε για να περιλάβει διατάξεις για τα επαγγέλµατα 
που καλύπτονται από το Κεφάλαιο Ι του Τίτλου ΙΙΙ και από το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ 
(τοµεακό και γενικό σύστηµα). Στο κεφάλαιο αυτό πρέπει να ενταχθούν το άρθρο 7 
(προηγούµενη ενηµέρωση σε περίπτωση µετακίνησης του παρόχου), το άρθρο 8 (διοικητική 
συνεργασία) και το άρθρο 9 (πληροφορίες προς τους αποδέκτες της υπηρεσίας) της πρότασης 
της Επιτροπής.  

Τροπολογία 50 
Άρθρο 7 

Εφόσον η παροχή πραγµατοποιείται µε 
µετακίνηση του παρόχου, ο πάροχος 
ενηµερώνει σχετικώς εκ των προτέρων το 
σηµείο επαφής του κράτους µέλους 
εγκατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 
53. 

Εφόσον η παροχή πραγµατοποιείται µε 
µετακίνηση του παρόχου, ο πάροχος 
ενηµερώνει σχετικώς εκ των προτέρων τον 
αρµόδιο οργανισµό του κράτους µέλους 
εγκατάστασης και τον αρµόδιο οργανισµό 
του κράτους µέλους υποδοχής που 
αναφέρεται στα άρθρα 8 και 53.  

 Ο αρµόδιος οργανισµός του κράτους 
µέλους εγκατάστασης ενηµερώνει µε τη 
σειρά του, χωρίς καθυστέρηση τον 
αρµόδιο οργανισµό του κράτους µέλους 
υποδοχής και του διαβιβάζει όλες τις 
πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του 
σχετικά µε τον πάροχο και τις 
δραστηριότητές του. 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο πάροχος 
ενηµερώνει το σηµείο επαφής του εν λόγω 
κράτους µέλους το συντοµότερο δυνατόν 
µετά την παροχή υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο πάροχος 
ενηµερώνει τον αρµόδιο οργανισµό που 
αναφέρεται στα άρθρα 8 και 53 του εν 
λόγω κράτους µέλους το συντοµότερο 
δυνατόν µετά την παροχή υπηρεσιών. 

Αιτιολόγηση 

Με την τροπολογία επιχειρείται να βρεθεί ένα σηµείο επαφής µεταξύ όλων των τροπολογιών 
που έχουν κατατεθεί για το παρόν άρθρο. Είναι προτιµότερο να αποφευχθεί ο προσδιορισµός 
των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται. Η υποχρέωση ενηµέρωσης πρέπει να τηρείται από 
τους παρόχους υπηρεσιών. Μόνο κατ' αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται αποτελεσµατικός έλεγχος 
και επαρκής προστασία των καταναλωτών. 

Οι αρµόδιες υπηρεσίες των κρατών µελών, προκειµένου να είναι εις θέσιν να ανταποκριθούν 
στις υποχρεώσεις ελέγχου και εποπτείας που υπέχουν, πρέπει να γνωρίζουν τη δραστηριότητα 
ενός παρόχου στην επικράτειά τους. Συνεπώς, η δήλωση της δραστηριότητας είναι απαραίτητη 
και στο κράτος µέλος υποδοχής. 
 

Τροπολογία 51 
Άρθρο 7α (νέο) 
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  Άρθρο 7α 
  Το κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να 

απαιτήσει από τον πάροχο υπηρεσιών να 
ενηµερώσει, πριν από την παροχή της 
υπηρεσίας του, τις αρµόδιες αρχές. Η 
αρµόδια αρχή µπορεί, ενδεχοµένως, να 
απαιτήσει από τον πάροχο να της 
προσκοµίσει ορισµένα έγγραφα και 
πιστοποιητικά που αναφέρονται στο 
Παράρτηµα VΙΙ, αποκλειοµένου κάθε 
άλλου. 

  Σε περίπτωση ουσιαστικής διαφοράς 
µεταξύ της εκπαίδευσης που έχει 
ακολουθήσει ο πάροχος και της 
εκπαίδευσης που απαιτείται στο κράτος 
υποδοχής, στο µέτρο που αυτή η διαφορά 
µπορεί να βλάψει το γενικό συµφέρον, είναι 
δυνατόν να υποχρεωθεί ο πάροχος 
υπηρεσιών να προσκοµίσει αποδείξεις ότι 
διαθέτει πράγµατι τις βασικές ικανότητες 
για την άσκηση του επαγγέλµατος. Αυτή η 
απαίτηση δεν µπορεί ωστόσο να επιβληθεί 
στους κατόχους τίτλου σπουδών ο οποίος 
συνεπάγεται αυτόµατη αναγνώριση. 

Αιτιολόγηση 

Σε ό,τι αφορά την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, οι προτεινόµενες διατάξεις στην πρόταση 
οδηγίας υπερβαίνουν τη σηµερινή νοµολογία του ∆ικαστηρίου, ιδίως διότι δεν προβλέπουν τη 
δυνατότητα των κρατών µελών να ασκήσουν έναν ελάχιστο έλεγχο επί των επαγγελµατικών 
προσόντων των παρόχων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να παρεµβληθεί αυτό το άρθρο, 
συνοδευόµενο από νέα αιτιολογική σκέψη (5α) στην οποία υπενθυµίζεται η νοµολογία του 
∆ικαστηρίου. 

Τροπολογία 52 
Άρθρο 8 

Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 
υποδοχής δύνανται να ζητήσουν από τις 
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 
εγκατάστασης απόδειξη της ιθαγένειας του 
παρόχου υπηρεσιών, καθώς και απόδειξη ότι 
ασκεί νοµίµως τις υπό εξέταση 
δραστηριότητες στο εν λόγω κράτος µέλος. 
Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 
εγκατάστασης κοινοποιούν τις σχετικές 
πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 52. 

Οι αρµόδιοι οργανισµοί του κράτους µέλους 
υποδοχής δύνανται να ζητήσουν από τους 
αρµόδιους οργανισµούς του κράτους 
µέλους εγκατάστασης απόδειξη της 
ιθαγένειας του παρόχου υπηρεσιών, καθώς 
και απόδειξη ότι ασκεί νοµίµως τις υπό 
εξέταση δραστηριότητες στο εν λόγω 
κράτος µέλος. Οι αρµόδιοι οργανισµοί του 
κράτους µέλους εγκατάστασης κοινοποιούν 
τις σχετικές πληροφορίες σύµφωνα µε το 
άρθρο 52. 
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Επιπροσθέτως, στις περιπτώσεις του άρθρου 
5, παράγραφος 1, στοιχείο β), οι αρµόδιες 
αρχές του κράτους µέλους υποδοχής 
µπορούν να ζητήσουν από το σηµείο 
επαφής του κράτους µέλους εγκατάστασης, 
για το οποίο γίνεται λόγος στο άρθρο 53, 
την απόδειξη ότι ο πάροχος άσκησε τις υπό 
εξέταση δραστηριότητες επί τουλάχιστον 
δύο έτη στο κράτος µέλος εγκατάστασης. Η 
εν λόγω απόδειξη δύναται να παρασχεθεί µε 
οποιοδήποτε µέσο. 

Επιπροσθέτως, στις περιπτώσεις του άρθρου 
5, παράγραφος 1, στοιχείο β), οι αρµόδιοι 
οργανισµοί του κράτους µέλους υποδοχής 
µπορούν να ζητήσουν από τον αρµόδιο 
οργανισµό του κράτους µέλους 
εγκατάστασης, την απόδειξη ότι ο πάροχος 
άσκησε τις υπό εξέταση δραστηριότητες επί 
τουλάχιστον δύο έτη στο κράτος µέλος 
εγκατάστασης. Η εν λόγω απόδειξη δύναται 
να παρασχεθεί µε οποιοδήποτε µέσο. 

Αιτιολόγηση 

Η αντικατάσταση της έκφρασης "αρµόδιες αρχές" από τις λέξεις "αρµόδιος οργανισµός" 
καθιστά σαφή την αρµοδιότητα της εκάστοτε ενδιαφερόµενης επαγγελµατικής οµάδας ως 
διαχειριστή των δικών της υποθέσεων. Με την αρχή της έµµεσης, δηµοκρατικά 
νοµιµοποιούµενης αυτοδιοίκησης επιτυγχάνεται αποτελεσµατική και διαφανής συνεργασία στη 
διαχείριση προς όφελος της επαγγελµατικής κινητικότητας, αποσυµφορούνται οι κρατικές 
υπηρεσίες και προστατεύεται το δηµόσιο συµφέρον. 

Τροπολογία 53 
Άρθρο 9 

Πέραν των άλλων απαιτήσεων ενηµέρωσης 
που προβλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο, τα 
κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο πάροχος να 
προσκοµίζει στον αποδέκτη τις υπηρεσίας 
τις ακόλουθες πληροφορίες: 

Πέραν των άλλων απαιτήσεων ενηµέρωσης 
που προβλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο, τα 
κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο πάροχος να 
προσκοµίζει στον αποδέκτη τις υπηρεσίας 
τις ακόλουθες πληροφορίες, µε τρόπο πολύ 
ευκρινή και κατανοητό για όλους τους 
καταναλωτές: 

α) σε περίπτωση που ο πάροχος είναι 
εγγεγραµµένος σε εµπορικό µητρώο ή σε 
άλλο παρόµοιο δηµόσιο µητρώο, το 
εµπορικό µητρώο στο οποίο είναι 
εγγεγραµµένος και τον αριθµό µητρώου του, 
ή ισοδύναµα µέσα εξακρίβωσης της 
ταυτότητας που περιέχονται στο εν λόγω 
µητρώο· 

α) σε περίπτωση που ο πάροχος είναι 
εγγεγραµµένος σε εµπορικό µητρώο ή σε 
άλλο παρόµοιο δηµόσιο µητρώο, το 
εµπορικό µητρώο στο οποίο είναι 
εγγεγραµµένος και τον αριθµό µητρώου του, 
ή ισοδύναµα µέσα εξακρίβωσης της 
ταυτότητας που περιέχονται στο εν λόγω 
µητρώο· 

β) σε περίπτωση που η δραστηριότητα 
υπόκειται σε καθεστώς αδειοδότησης στο 
κράτος µέλος εγκατάστασης, τα στοιχεία της 
αρµόδιας εποπτικής αρχής· 

β) σε περίπτωση που η δραστηριότητα 
υπόκειται σε καθεστώς αδειοδότησης στο 
κράτος µέλος εγκατάστασης, τα στοιχεία της 
αρµόδιας εποπτικής αρχής· 

γ) κάθε επαγγελµατική τάξη ή ανάλογο 
φορέα στον οποίο είναι εγγεγραµµένος ο 
πάροχος· 

γ) κάθε επαγγελµατική τάξη ή ανάλογο 
φορέα στον οποίο είναι εγγεγραµµένος ο 
πάροχος· 

δ) τον επαγγελµατικό τίτλο και το κράτος δ) τον επαγγελµατικό τίτλο και το κράτος 
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µέλος στο οποίο χορηγήθηκε· µέλος στο οποίο χορηγήθηκε· 
ε) µνεία των επαγγελµατικών κανόνων που 
εφαρµόζονται στο κράτος µέλος 
εγκατάστασης και των µέσων πρόσβασης σε 
αυτούς· 

ε) µνεία των επαγγελµατικών κανόνων που 
εφαρµόζονται στο κράτος µέλος 
εγκατάστασης και στο κράτος µέλος 
υποδοχής καθώς και των µέσων πρόσβασης 
σε αυτούς· 

στ) σε περίπτωση που ο πάροχος ασκεί 
δραστηριότητα που υπόκειται στην 
καταβολή ΦΠΑ, τον αριθµό φορολογικού 
µητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 22, 
παράγραφος 1, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου· 

στ) σε περίπτωση που ο πάροχος ασκεί 
δραστηριότητα που υπόκειται στην 
καταβολή ΦΠΑ, τον αριθµό φορολογικού 
µητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 22, 
παράγραφος 1, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου· 

 στ α) όταν το επάγγελµα δεν είναι νοµικά 
κατοχυρωµένο στη χώρα εγκατάστασης, ο 
αποδέκτης της υπηρεσίας πρέπει να 
ενηµερωθεί σχετικά· 

 στ β) την απόδειξη ότι είναι ασφαλισµένος 
για οικονοµικούς κινδύνους που αφορούν 
την πιθανή αµφισβήτηση της 
επαγγελµατικής του ευθύνης εφόσον αυτή 
η απαίτηση προβλέπεται για τους 
επαγγελµατίες του ιδίου επαγγέλµατος που 
είναι εγκατεστηµένοι στην επικράτεια της 
χώρας αυτής. Ενδεχοµένως, το κράτος 
µέλος υποδοχής µπορεί να απαιτήσει από 
τον πάροχο να παράσχει αυτές τις 
πληροφορίες. 

Αιτιολόγηση 

Η ελευθερία κίνησης για τους επαγγελµατίες που επιδιώκεται στην οδηγία µπορεί να εγείρει 
αµφιβολίες όσον αφορά τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει για τους καταναλωτές (πελάτες ή 
ασθενείς). Για τους λόγους αυτούς πρέπει να πλαισιωθεί αυτή η ελευθερία παροχής υπηρεσιών 
µε την υποχρέωση παροχής πληροφοριών σαφών και κατανοητών στους καταναλωτές. 

Τροπολογία 54 
Άρθρο 9, σηµείο (στ γ) (νέο) 

 (στ γ) Από το σηµείο επαφής στη χώρα 
εγκατάστασης πρέπει να διατίθεται σε 
όλους τους πολίτες, κατόπιν αιτήσεως, 
τυποποιηµένο έντυπο, ει δυνατόν, σε κάθε 
µία από τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ. 
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Αιτιολόγηση 

Αυτό γίνεται για την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου και τη βελτίωση της συνολικής 
ενηµέρωσης του πολίτη. 

Τροπολογία 55 
Άρθρο 9α (νέο) 

  Τα άρθρα σχετικά µε την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών δεν εφαρµόζονται στις εκ του 
νόµου προβλεπόµενες απολυτήριες 
εξετάσεις. 

 
Αιτιολόγηση 

Για την αποφυγή συγκρούσεων µε την 8η οδηγία για τις εταιρίες, ο τοµέας των εκ του νόµου 
προβλεπόµενων απολυτήριων εξετάσεων πρέπει να εξαιρεθεί ρητώς από το πεδίο εφαρµογής 
των διατάξεων για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 

Τροπολογία 56 
Άρθρο 10 

Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται σε όλα τα 
επαγγέλµατα που δεν καλύπτονται από τα 
κεφάλαια II και III του παρόντος τίτλου, 
καθώς και στις περιπτώσεις όπου ο αιτών 
δεν πληροί τους όρους που προβλέπονται 
στα εν λόγω κεφάλαια. 

Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται σε όλα τα 
επαγγέλµατα που δεν καλύπτονται από τα 
κεφάλαια II και III του παρόντος τίτλου, 
καθώς και στις περιπτώσεις όπου ο αιτών 
δεν πληροί τους όρους που προβλέπονται 
στο κεφάλαιο ΙΙ. 

 
Αιτιολόγηση 

Οι τοµεακές οδηγίες έχουν δοκιµασθεί µε επιτυχία. ∆εν υπάρχει λόγος να αντικατασταθούν από 
το γενικό σύστηµα αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων. Οι γενικές αυτές ρυθµίσεις θα 
φαλκίδευαν σταδιακά τις ειδικές. 
 

 Τροπολογία 57 
Άρθρο 11, παράγραφος 6α (νέα) 

 6α. Στην περίπτωση που στο κράτος µέλος 
καταγωγής το επίπεδο εκπαίδευσης το 
οποίο προβλέπεται για την πρόσβαση στο 
επάγγελµα ανυψώθηκε, το κράτος µέλος 
προορισµού επιτρέπει στους επαγγελµατίες 
που είχαν πρόσβαση στο επάγγελµα βάσει 
κατωτέρου επιπέδου, µέχρι την 
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ηµεροµηνία προσαρµογής, την αναγνώριση 
στο ανώτερο επίπεδο. 

Αιτιολόγηση 

Η συµβιβαστική τροπολογία διατηρεί αναλλοίωτα τα επίπεδα που προτείνει η Επιτροπή και έχει 
ταυτόχρονα ως στόχο να παρασχεθούν κίνητρα στα κράτη µέλη να ανυψώσουν το επίπεδο 
εκπαίδευσης που χρειάζεται για την πρόσβαση στα επαγγέλµατα, προβλέποντας επίσης και τα 
µεταβατικά µέτρα  

Τροπολογία 58 
Άρθρο 12, εδάφιο 2 α (νέο) 

  ∆εν µπορεί ωστόσο να θεωρείται 
εξοµοιωµένη εκπαίδευση η επαγγελµατική 
εκπαίδευση η οποία, παρ’ όλο που δεν 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των 
νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων στο κράτος µέλος καταγωγής 
για την πρόσβαση σε ένα επάγγελµα ή την 
άσκησή του, έχει αναγνωρισθεί ως έγκυρη 
σε άλλο κράτος µέλος για την άσκηση του 
ίδιου επαγγέλµατος χωρίς την εφαρµογή 
πρόσθετων εκπαιδευτικών µέτρων. 

  Σε µια τέτοια περίπτωση, αν ο πολίτης 
εκµεταλλευθεί τα επαγγελµατικά προσόντα 
που του αναγνωρίσθηκαν από το κράτος 
µέλος υποδοχής, για να ζητήσει την 
αναγνώρισή τους στο κράτος καταγωγής 
του, η αίτηση µπορεί να απορριφθεί ως 
απαράδεκτη από τον αρµόδιο οργανισµό 
αυτού του κράτους. 

Αιτιολόγηση 

Η "εξοµοιούµενη εκπαίδευση" υπήρξε αιτία σοβαρών προβληµάτων στην εφαρµογή της οδηγίας 
89/48, ιδίως στην Ιταλία. Συνέβη και εξακολουθεί να συµβαίνει, αντίθετα µε την αιτιολογική 
σκέψη 10 της οδηγίας 89/48, να αποκτούν πολλοί πολίτες από ένα κράτος µέλος την 
αναγνώριση του εθνικού επαγγελµατικού τους τίτλου σε άλλο κράτος µέλος, επωφελούµενοι από 
τις τοπικές συνθήκες, που τυγχάνουν ευνοϊκότερες, και στη συνέχεια, παρ’ όλο που δεν έχουν 
αποκτήσει καµία άλλη εκπαίδευση (ούτε θεωρητική ούτε στο πλαίσιο κάποιας επαγγελµατικής 
πρακτικής άσκησης) στο κράτος υποδοχής, επιστρέφουν στο κράτος προέλευσης ζητώντας 
αναγνώριση του ξένου τίτλου σπουδών, µε µοναδικό σκοπό να παρακάµψουν ένα αυστηρότερο 
επαγγελµατικό ρυθµιστικό πλαίσιο. 

Θα πρέπει να θεσπισθεί ότι οι αρµόδιες αρχές ενός κράτους µέλους θα µπορούν να θεωρούν 
απαράδεκτη την πρακτική αναγνώρισης σε πολίτη τους που υποβάλει σχετική αίτηση 
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προκειµένου για επαγγελµατικό τίτλο που του εκχωρήθηκε από άλλο κράτος της ΕΕ επί τη βάσει 
απλώς και µόνο της εκπαίδευσης που έλαβε στην πατρίδα του.  

Τροπολογία 59 
Άρθρο 12α (νέο) 

 Άρθρο 12α 
 Θα ληφθεί υπόψη η δυνατότητα σε ένα 

επάγγελµα, η επαγγελµατική πείρα να 
αναγνωρίζεται από νοµικό ή διοικητικό 
κανόνα στο κράτος µέλος καταγωγής ως 
καθοριστικό στοιχείο στην εξέλιξη του 
πανεπιστηµιακού τίτλου του κατόχου του 
σε επίπεδο αµέσως ανώτερο, σύµφωνα µε 
την ταξινόµηση που ορίζεται στο άρθρο 
11. 

 
Αιτιολόγηση 

Αυτά τα επαγγέλµατα που αντιστοιχούν στο επίπεδο 4, π.χ., τα οποία, λόγω της επαγγελµατικής 
πείρας εξοµοιούνται στο κράτος καταγωγής βάσει νοµικού ή διοικητικού κανόνα προς τα 
επαγγέλµατα του επιπέδου 5, θα θεωρούνται ως τέτοια (επαγγέλµατα του επιπέδου 5) για 
εκείνες τις δραστηριότητες που αναγνωρίζονται στο νοµικό ή διοικητικό κανόνα. 
 

Τροπολογία 60 
Άρθρο 13, παράγραφος 1 

1. Εφόσον, σε κράτος µέλος υποδοχής, 
απαιτείται για την πρόσβαση σε 
νοµοθετικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα ή 
την άσκηση αυτού η κατοχή συγκεκριµένων 
επαγγελµατικών προσόντων, η αρµόδια 
αρχή του εν λόγω κράτους µέλους παρέχει 
την πρόσβαση στο οικείο επάγγελµα και την 
άσκησή του υπό τους ίδιους όρους µε 
εκείνους που ισχύουν για τους ιθαγενείς 
στους αιτούντες που είναι κάτοχοι της 
βεβαίωσης επάρκειας ή του τίτλου 
εκπαίδευσης που απαιτείται από άλλο 
κράτος µέλος για την ανάληψη ή την 
άσκηση του ίδιου επαγγέλµατος στην 
επικράτειά του. Οι βεβαιώσεις επάρκειας ή 
οι τίτλοι εκπαίδευσης πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Εφόσον, σε κράτος µέλος υποδοχής, 
απαιτείται για την πρόσβαση σε 
νοµοθετικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα ή 
την άσκηση αυτού η κατοχή συγκεκριµένων 
επαγγελµατικών προσόντων, η αρµόδια 
αρχή του εν λόγω κράτους µέλους παρέχει 
την πρόσβαση στο οικείο επάγγελµα και την 
άσκησή του υπό τους ίδιους όρους µε 
εκείνους που ισχύουν για τους ιθαγενείς 
στους αιτούντες που είναι κάτοχοι της 
βεβαίωσης επάρκειας ή του τίτλου 
εκπαίδευσης που απαιτείται από άλλο 
κράτος µέλος για την ανάληψη ή την 
άσκηση του ίδιου επαγγέλµατος στην 
επικράτειά του. Οι βεβαιώσεις επάρκειας ή 
οι τίτλοι εκπαίδευσης πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) έχουν αποκτηθεί σε κράτος µέλος· α) έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα 
κράτη µέλη· 
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β) βεβαιώνουν επίπεδο επαγγελµατικών 
προσόντων τουλάχιστον ισοδύναµο µε το 
αµέσως χαµηλότερο επίπεδο εκείνου που 
απαιτείται στο κράτος µέλος υποδοχής, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 11. 

β) βεβαιώνουν επίπεδο επαγγελµατικών 
προσόντων ισοδύναµο µε το επίπεδο εκείνου 
που απαιτείται στο κράτος µέλος υποδοχής, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 11. 

 1 α) Η πρόσβαση στο επάγγελµα υπόκειται 
στην προϋπόθεση του να έχουν εκπληρωθεί 
πλήρως οι υποχρεώσεις κοινωνικής 
ασφάλισης που προβλέπει το κράτος µέλος 
υποδοχής και συνδέονται µε την 
αναγνωρισµένη επαγγελµατική 
εκπαίδευση.  

Αιτιολόγηση 

Απαλείφεται η πιθανότητα να αποκτούνται επαγγελµατικά προσόντα ανώτερου επιπέδου, διότι 
κάτι τέτοιο ευνοεί το "qualification shopping". Πέραν τούτου πρέπει να διασφαλισθεί η τήρηση 
των υποχρεώσεων που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση. 

Τροπολογία 61 
Άρθρο 13, παράγραφος 2, εδάφια 1 και 2 

2. Η πρόσβαση στο επάγγελµα και η άσκησή 
του, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
παρέχονται επίσης στους αιτούντες που 
έχουν ασκήσει το επάγγελµα που εξετάζεται 
στην εν λόγω παράγραφο µε πλήρη 
απασχόληση επί δύο έτη κατά την τελευταία 
δεκαετία σε άλλο κράτος µέλος που δεν 
κατοχυρώνει νοµοθετικώς το εν λόγω 
επάγγελµα, και ο οποίος διαθέτει µία ή 
περισσότερες βεβαιώσεις επάρκειας ή έναν 
ή περισσότερους τίτλους εκπαίδευσης. 

2. Η πρόσβαση στο επάγγελµα και η άσκησή 
του, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
παρέχονται επίσης στους αιτούντες που 
έχουν ασκήσει το επάγγελµα που εξετάζεται 
στην εν λόγω παράγραφο µε πλήρη και 
συνεχή απασχόληση επί δύο έτη κατά τα 
τελευταία πέντε έτη προ της παροχής των 
υπηρεσιών, σε άλλο κράτος µέλος που δεν 
κατοχυρώνει νοµοθετικώς το εν λόγω 
επάγγελµα, και ο οποίος διαθέτει µία ή 
περισσότερες βεβαιώσεις επάρκειας ή έναν 
ή περισσότερους τίτλους εκπαίδευσης. 

Οι βεβαιώσεις επάρκειας ή οι τίτλοι 
εκπαίδευσης πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

Οι βεβαιώσεις επάρκειας ή οι τίτλοι 
εκπαίδευσης πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

α) έχουν χορηγηθεί από αρµόδια αρχή 
κράτους µέλους, η οποία έχει οριστεί 
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους· 

έχουν χορηγηθεί από αρµόδια αρχή κράτους 
µέλους, η οποία έχει οριστεί σύµφωνα µε τις 
νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 
διατάξεις του εν λόγω κράτους· 

β) βεβαιώνουν επίπεδο επαγγελµατικών 
προσόντων τουλάχιστον ισοδύναµο προς το 
αµέσως χαµηλότερο επίπεδο εκείνου που 
απαιτείται στο κράτος µέλος υποδοχής, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 11· 

β) βεβαιώνουν επίπεδο επαγγελµατικών 
προσόντων τουλάχιστον ισοδύναµο προς το 
επίπεδο που απαιτείται στο κράτος µέλος 
υποδοχής,· 



RR\517776EL.doc 51/185 PE 327.248 

 EL 

γ) πιστοποιούν την προετοιµασία του 
αιτούντος για την άσκηση του οικείου 
επαγγέλµατος. 

γ) πιστοποιούν την προετοιµασία του 
αιτούντος για την άσκηση του οικείου 
επαγγέλµατος. 

 2α. Η πρόσβαση στο επάγγελµα εξαρτάται 
από την καταβολή των κοινωνικών 
εισφορών που προβλέπονται από το κράτος 
µέλος υποδοχής και αφορούν την 
ανεγνωρισµένη επαγγελµατική κατάρτιση. 

Αιτιολόγηση 

Συµβιβαστική τροπολογία. 
 

Τροπολογία 62 
Άρθρο 13, παράγραφος 2α (νέα) 

  2α. ∆εν επιτρέπεται η απαίτηση από το 
κράτος µέλος υποδοχής κανενός άλλου 
είδους βεβαίωσης ή πιστοποιητικού από 
τον αιτούντα, που να θέτει σε αµφισβήτηση 
την εγκυρότητα του τίτλου σπουδών και τα 
στοιχεία τα οποία αυτός βεβαιώνει. 

Αιτιολόγηση 

Σε περισσότερα κράτη µέλη, πέραν των εγγράφων που εκδίδει η αρµόδια για την έκδοση του 
τίτλου αρχή, ζητείται από τους κατόχους του τίτλου να καταθέσουν διάφορα πιστοποιητικά 
(πιστοποιητικό ότι σπούδασαν στην έδρα του πανεπιστηµίου, αποδεικτικό κατοικίας στο κράτος 
µέλος καταγωγής, ακόµα και αποδείξεις του τηλεφώνου). Με τον τρόπο αυτό τοποθετούνται 
έµµεσα εµπόδια στην αναγνώριση διπλωµάτων και η αρχή που προστατεύεται από την οδηγία 
παραβιάζεται. Η οδηγία θα πρέπει να περιορίζει το δικαίωµα των κρατών µελών να ζητούν 
έγγραφα άλλα από αυτά που εκδίδουν οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών προέλευσης. 

Τροπολογία 63 
Άρθρο 13, παράγραφος 2β (νέα) 

  2β. Οι τίτλοι εκπαίδευσης που εκδίδονται 
από εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε την µέθοδο 
της δικαιόχρησης, της αναγνώρισης, ή της 
πιστοποίησης θεωρούνται ως τίτλοι 
εκπαίδευσης των ιδρυµάτων που εκδίδουν 
τον σχετικό τίτλο. 

Αιτιολόγηση 

Η συνεργασία µεταξύ Πανεπιστηµίων και η αυξανόµενη κινητικότητα των φοιτητών έχει 
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δηµιουργήσει νέους τύπους τίτλων, οι οποίοι απονέµονται µε τις µεθόδους της «δικαιόχρησης», 
της «αναγνώρισης» και της «πιστοποίησης». Με τις µεθόδους αυτές, τα Πανεπιστήµια 
αναγνωρίζουν «µονάδες» που έχουν αποκτηθεί από τους φοιτητές σε άλλο ίδρυµα, δηµιουργούν 
από κοινού ολόκληρα «µαθήµατα», επιβλέπουν κατάρτιση «εκτός των εγκαταστάσεων κλπ. Οι 
µέθοδοι αυτές πρέπει να αναγνωριστούν από την Οδηγία ως ισότιµες µε τις παραδοσιακές 
µεθόδους κατάρτισης ενός φοιτητή, ο οποίος παραµένει καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του 
στο ίδιο Πανεπιστήµιο. 

Τροπολογία 64 
Άρθρο 14 παράγραφος 1, στοιχείο (γ) 

γ) εφόσον το νοµοθετικώς κατοχυρωµένο 
επάγγελµα στο κράτος µέλος υποδοχής 
περιλαµβάνει µία ή περισσότερες 
νοµοθετικώς κατοχυρωµένες 
επαγγελµατικές δραστηριότητες οι οποίες 
δεν υπάρχουν στο αντίστοιχο επάγγελµα στο 
κράτος µέλος καταγωγής του αιτούντος 
κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 
2, και εφόσον η εν λόγω διαφορά 
αντισταθµίζεται από συγκεκριµένη 
εκπαίδευση που απαιτείται στο κράτος 
µέλος υποδοχής και η οποία αφορά τοµείς 
γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από 
εκείνους που καλύπτονται από τη βεβαίωση 
επάρκειας ή τον τίτλο εκπαίδευσης που 
διαθέτει ο αιτών. 

γ) εφόσον το νοµοθετικώς κατοχυρωµένο 
επάγγελµα στο κράτος µέλος υποδοχής 
περιλαµβάνει µία ή περισσότερες 
δραστηριότητες νοµοθετικώς 
κατοχυρωµένου επαγγέλµατος οι οποίες δεν 
υπάρχουν στο αντίστοιχο επάγγελµα στο 
κράτος µέλος καταγωγής του αιτούντος 
κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 
2, και εφόσον η εν λόγω διαφορά 
αντισταθµίζεται από συγκεκριµένη 
εκπαίδευση που απαιτείται στο κράτος 
µέλος υποδοχής και η οποία αφορά τοµείς 
γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από 
εκείνους που καλύπτονται από τη βεβαίωση 
επάρκειας ή τον τίτλο εκπαίδευσης που 
διαθέτει ο αιτών. 

 

Τροπολογία 69 
Άρθρο 14, παράγραφος 2 

2. Εάν το κράτος µέλος υποδοχής κάνει 
χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1, οφείλει να παρέχει στον 
αιτούντα την ευχέρεια επιλογής µεταξύ της 
πρακτικής άσκησης προσαρµογής και της 
δοκιµασίας επάρκειας. 

2. Το κράτος µέλος υποδοχής που κάνει 
χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1, µπορεί, για τα 
επαγγέλµατα για τα οποία η παροχή 
συµβουλών και/ή η στήριξη επί θεµάτων 
εσωτερικού δικαίου αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας, καθώς και στην 
περίπτωση νοµοθετικά κατοχυρωµένου 
πνευµατικού επαγγέλµατος, να προβλέπει 
είτε πρακτική εξάσκηση προσαρµογής είτε 
δοκιµασία επάρκειας ως αντισταθµιστικό 
µέτρο. 
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Αιτιολόγηση 

Τα αντισταθµιστικά µέτρα πρέπει να είναι ελαστικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις µπορεί όντως να 
είναι αναγκαίο ένα µείγµα αντισταθµιστικών µέτρων και επαγγελµατικής πρακτικής εξάσκησης. 

Η επιλογή του αντισταθµιστικού µέτρου για τα πνευµατικά επαγγέλµατα πρέπει να εναπόκειται 
στο κράτος υποδοχής, εφόσον η άσκηση του επαγγέλµατος απαιτεί υψηλό θεωρητικό και 
πρακτικό επίπεδο γνώσεων. 

Στο κράτος µέλος υποδοχής εναπόκειται να ορίσει µια εξάσκηση προσαρµογής ή µια δοκιµασία 
επάρκειας για τα επαγγέλµατα της παροχής υποστήριξης επί νοµικών, φορολογικών και 
οικονοµικών θεµάτων. 

Τροπολογία 66 
Άρθρο 14 παράγραφος 2 

Εφόσον κράτος µέλος φρονεί ότι, για ένα 
συγκεκριµένο επάγγελµα, είναι απαραίτητη 
η παρέκκλιση από την επιλογή που 
παρέχεται στο µετανάστη µεταξύ της 
πρακτικής άσκησης προσαρµογής και της 
δοκιµασίας επάρκειας δυνάµει του πρώτου 
εδαφίου, ενηµερώνει σχετικώς εκ των 
προτέρων τα άλλα κράτη µέλη και την 
Επιτροπή, προσκοµίζοντας κατάλληλη 
αιτιολόγηση για την εν λόγω παρέκκλιση. 
Εάν η Επιτροπή, αφού λάβει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες, θεωρεί ότι η 
εξεταζόµενη στο δεύτερο εδάφιο 
παρέκκλιση δεν ενδείκνυται ή δεν συνάδει 
προς την κοινοτική νοµοθεσία, ζητεί από 
το οικείο κράτος µέλος, εντός τριών 
µηνών, να αρνηθεί να λάβει το εξεταζόµενο 
µέτρο. Ελλείψει αντίδρασης εκ µέρους της 
Επιτροπής κατά το πέρας της εν λόγω 
προθεσµίας, η παρέκκλιση δύναται να 
εφαρµοστεί. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

 Η δυνατότητα επιλογής µεταξύ µιας περιόδου πρακτικής άσκησης και µιας εξέτασης 
επαγγελµατικών προσόντων θα πρέπει να επαφίεται στα κράτη µέλη. Στόχος της οδηγίας αυτής 
είναι η απλούστευση των διαδικασιών και η αποσαφήνισή τους. Εξάλλου, η παροχή αυτής της 
δυνατότητας επιλογής στον αιτούντα προκαλεί αβεβαιότητα κατά τη στιγµή της επαλήθευσης της 
εµπειρίας ή των προσόντων τους. 



PE 327.248 54/185 RR\517776EL.doc 

EL 

Τροπολογία 67 
 Άρθρο 14, παράγραφος 4 

4. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται 
τηρουµένης της αρχής της αναλογικότητας. 
Ειδικότερα, εάν το κράτος µέλος υποδοχής 
προτίθεται να απαιτήσει από τον αιτούντα 
την πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης 
προσαρµογής ή την υποβολή του σε 
δοκιµασία επάρκειας, πρέπει κατ’ αρχάς να 
εξακριβώσει κατά πόσον οι γνώσεις που 
έχει αποκτήσει ο αιτών κατά τη διάρκεια 
της επαγγελµατικής πείρας του σε κράτος 
µέλος ή σε τρίτη χώρα είναι ικανές να 
καλύψουν, πλήρως ή µερικώς, την 
ουσιώδη διαφορά για την οποία γίνεται 
λόγος στην παράγραφο 3. 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 
εφαρµόζονται τηρουµένης της αρχής της 
αναλογικότητας. Ειδικότερα, εάν το 
κράτος µέλος υποδοχής προτίθεται να 
απαιτήσει από τον αιτούντα την 
πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης 
προσαρµογής ή την υποβολή του σε 
δοκιµασία επάρκειας, πρέπει κατ’ αρχάς να 
εξακριβώσει κατά πόσον οι γνώσεις που 
έχει αποκτήσει ο αιτών κατά τη διάρκεια 
της επαγγελµατικής πείρας του σε κράτος 
µέλος ή σε τρίτη χώρα είναι ικανές να 
καλύψουν την ουσιώδη διαφορά για την 
οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 3. 

 Εξάλλου θα ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι 
ο αιτών είναι αναγνωρισµένος 
επαγγελµατίας στο κράτος µέλος 
καταγωγής ή προέλευσης. 

 
Αιτιολόγηση 

Αποκλείονται µερικές αναγνωρίσεις. Εξάλλου, η εφαρµογή των αντισταθµιστικών µέτρων 
πρέπει να λαµβάνει υπόψη ότι αντιµετωπίζουµε έναν ήδη κατοχυρωµένο επαγγελµατία. 
 

Τροπολογία 68 
Άρθρο 15, παράγραφος 1 

1. Οι επαγγελµατικές ενώσεις µπορούν να 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις κοινές 
βάσεις που θεσπίζουν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, ως "κοινή βάση" νοείται ένα 
σύνολο κριτηρίων επαγγελµατικών 
προσόντων που βεβαιώνουν ικανό επίπεδο 
επάρκειας για την άσκηση συγκεκριµένου 
επαγγέλµατος και επί των οποίων οι εν 
λόγω ενώσεις πιστοποιούν τα προσόντα 
που έχουν αποκτηθεί στα κράτη µέλη. 

1. Οι επαγγελµατικές οργανώσεις, 
ευρωπαϊκές ή εθνικές,  µπορούν να 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις κοινές 
βάσεις που θεσπίζουν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.  

 α) ευρωπαϊκές επαγγελµατικές οργανώσεις, 
οργανώσεις των εκπροσώπων 
επαγγελµατικών επιµελητηρίων ή ανάλογες 
οργανώσεις στα κράτη µέλη για ένα 
ορισµένο επάγγελµα· 
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 β) ως κοινή πλατφόρµα εννοείται το 
σύνολο των κριτηρίων επαγγελµατικής 
κατάρτισης που εγγυώνται επίπεδο 
ειδίκευσης κατάλληλο για την άσκηση ενός 
ορισµένου επαγγέλµατος και βάσει των 
οποίων οι οργανώσεις αυτές αναγνωρίζουν 
τα προσόντα που απεκτήθησαν στα κράτη 
µέλη. 

Εφόσον η Επιτροπή θεωρεί ότι η υπό 
εξέταση βάση δύναται να διευκολύνει την 
αµοιβαία αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων, την κοινοποιεί στα κράτη µέλη 
και λαµβάνει απόφαση σύµφωνα µε τη 
διαδικασία του άρθρου 54, παράγραφος 2. 

Εφόσον η Επιτροπή θεωρεί ότι η υπό 
εξέταση βάση δύναται να διευκολύνει την 
αµοιβαία αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων, την διαβιβάζει στα κράτη µέλη 
και λαµβάνει απόφαση σύµφωνα µε τη 
διαδικασία του άρθρου 54, παράγραφος 2. 

 1α. Εξαιρούνται οι ρυθµίσεις των κρατών 
µελών που καθορίζουν δια νόµου τα 
κριτήρια της κατάρτισης για την άσκηση 
ενός επαγγέλµατος, περιλαµβανοµένης της 
οργάνωσης και του περιεχοµένου της 
κατάρτισης που πρέπει να αποκτηθεί προς 
το σκοπό αυτό. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αποτελεί συµβιβασµό µεταξύ διαφόρων θέσεων:  εθνικές ή/και ευρωπαϊκές 
ενώσεις που έχουν ως αποστολή να υποβάλουν προτάσεις πλατφόρµας· προσδιορίζεται µε 
σύντοµο αλλά ακριβή τρόπο τι ακριβώς είναι µία πλατφόρµα, και, τέλος, λαµβάνονται υπόψη οι 
απόψεις που υπάρχουν στο πλαίσιο του Συµβουλίου όσον αφορά τις επικαλύψεις µεταξύ 
πλατφόρµας και εθνικών νοµοθεσιών. 
 

Τροπολογία 69 
Άρθρο 15, παράγραφος 3 

3. Εφόσον ένα κράτος µέλος φρονεί ότι µια 
κοινή βάση δεν παρέχει πλέον τα εχέγγυα 
ως προς τα επαγγελµατικά προσόντα, το 
γνωστοποιεί στην Επιτροπή, η οποία 
λαµβάνει, ενδεχοµένως, απόφαση σύµφωνα 
µε τη διαδικασία του άρθρου 54, 
παράγραφος 2. 

3. Εφόσον ένα κράτος µέλος φρονεί ότι τα 
κριτήρια που έχουν θεσπισθεί επί κοινής 
βάσης δεν συµβιβάζονται µε επαρκές 
επίπεδο ικανότητας για την άσκηση του 
συγκεκριµένου επαγγέλµατος στην 
επικράτειά του, διότι η βάση στην οποία 
είχε αρχικά στηριχθεί δεν παρέχει πλέον 
επαρκή εχέγγυα, καθιστά τούτο γνωστό 
στην Επιτροπή, για να ενηµερώσει σχετικά 
τα άλλα κράτη µέλη. 

  Μετά από αυτή την κοινοποίηση το εν 
λόγω κράτος θα µπορέσει να εξαιρεθεί από 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου για την 
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εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

 Ο µηχανισµός της κοινής βάσης για την αυτόµατη αναγνώριση µπορεί ασφαλώς να εγκριθεί, 
πρέπει όµως να επιτρέπει ελαστικότητα ως προς την έγκριση ή την αναίρεσή του από τα κράτη 
µέλη που τη χρησιµοποιούν, δεδοµένου ότι δεν έχουν εναρµονισθεί οι κύκλοι σπουδών που 
ωστόσο προβλέπονται από τις οδηγίες για τους διάφορους τοµείς.  

Τροπολογία 70 
Άρθρο 15, παράγραφος 3 α (νέα) 

 3α. Οι διατάξεις του παρόντος δεν 
επηρεάζουν τις ευθύνες των κρατών µελών 
όσον αφορά το περιεχόµενο και την 
οργάνωση των συστηµάτων εκπαίδευσης 
και επαγγελµατικής κατάρτισης, όπως 
ορίζονται στη Συνθήκη. 

 

Τροπολογία 71 
Άρθρο 17, παράγραφος 1, στοιχείο α) 

α) είτε επί πέντε συναπτά έτη µε την 
ιδιότητα του αυτοαπασχολούµενου ή του 
διευθυντή επιχείρησης· 

α) είτε επί έξι συναπτά έτη µε την ιδιότητα 
του αυτοαπασχολούµενου ή του διευθυντή 
επιχείρησης· 

Αιτιολόγηση 

Οι ισχύουσες ρυθµίσεις της τρίτης οδηγίας για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 
που αφορούν την επαγγελµατική εµπειρία προβλέπουν για τα περισσότερα επαγγέλµατα ως 
δυνατότητα αναγνώρισης µια τουλάχιστον εξαετή αυτόνοµη δραστηριότητα. Το άρθρο 17 της 
πρότασης οδηγίας προβλέπει µόνο πενταετή δραστηριότητα. Κατ' αυτό τον τρόπο θεσπίζεται µια 
εξίσωση προς τα κάτω η οποία καθιστά ακόµη δυσκολότερο για κράτη µε υψηλό επίπεδο 
επαγγελµατικών προσόντων να διατηρήσουν το επίπεδο αυτό για τους δικούς τους πολίτες. Αυτό 
φαίνεται, εξάλλου, αλυσιτελές και για το λόγο ότι η Επιτροπή χαρακτηρίζει την εκπαίδευση 
αρχιτεχνιτών στην Αυστρία και Γερµανία ως "βέλτιστη πρακτική". 

Τροπολογία 72 
Άρθρο 18 

1. Στην περίπτωση δραστηριοτήτων που 
περιλαµβάνονται στον κατάλογο II του 
παραρτήµατος IV, η προηγούµενη άσκηση 
της οικείας δραστηριότητας πρέπει να έχει 
πραγµατοποιηθεί: 

1. Στην περίπτωση δραστηριοτήτων που 
περιλαµβάνονται στον κατάλογο II του 
παραρτήµατος IV, η προηγούµενη άσκηση 
της οικείας δραστηριότητας πρέπει να έχει 
πραγµατοποιηθεί: 
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α) είτε επί τρία συναπτά έτη µε την ιδιότητα 
του αυτοαπασχολούµενου ή του διευθυντή 
επιχείρησης· 

α) είτε επί τρία συναπτά έτη µε την ιδιότητα 
του αυτοαπασχολούµενου ή του διευθυντή 
επιχείρησης· 

β) είτε επί δύο συναπτά έτη µε την ιδιότητα 
του αυτοαπασχολούµενου ή του διευθυντή 
επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει 
ότι, για την υπό εξέταση δραστηριότητα, 
έχει λάβει προηγουµένως εκπαίδευση, η 
οποία βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό 
αναγνωρισµένο από το κράτος ή κρίνεται 
απολύτως έγκυρη από αρµόδιο 
επαγγελµατικό φορέα· 

β) είτε επί δύο συναπτά έτη µε την ιδιότητα 
του αυτοαπασχολούµενου ή του διευθυντή 
επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει 
ότι, για την υπό εξέταση δραστηριότητα, 
έχει λάβει προηγουµένως εκπαίδευση, η 
οποία βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό 
αναγνωρισµένο από το κράτος ή κρίνεται 
απολύτως έγκυρη από αρµόδιο 
επαγγελµατικό φορέα· 

γ) είτε επί δύο συναπτά έτη µε την ιδιότητα 
του αυτοαπασχολούµενου ή του διευθυντή 
επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει 
ότι έχει ασκήσει ως µισθωτός την υπό 
εξέταση δραστηριότητα επί τουλάχιστον 
τρία έτη· 

γ) είτε επί δύο συναπτά έτη µε την ιδιότητα 
του αυτοαπασχολούµενου ή του διευθυντή 
επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει 
ότι έχει ασκήσει ως µισθωτός την υπό 
εξέταση δραστηριότητα επί τουλάχιστον 
τρία έτη· 

 γα) είτε επί πέντε συναπτά έτη µε την 
ιδιότητα του στελέχους επιχείρησης· 

δ) είτε επί τρία συναπτά έτη ως µισθωτός, 
εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι, για την 
υπό εξέταση δραστηριότητα, έχει λάβει 
προηγουµένως εκπαίδευση, η οποία 
βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό 
αναγνωρισµένο από το κράτος ή κρίνεται 
απολύτως έγκυρη από αρµόδιο 
επαγγελµατικό φορέα. 

δ) είτε επί τρία συναπτά έτη ως µισθωτός, 
εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι, για την 
υπό εξέταση δραστηριότητα, έχει λάβει 
προηγουµένως εκπαίδευση, η οποία 
βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό 
αναγνωρισµένο από το κράτος ή κρίνεται 
απολύτως έγκυρη από αρµόδιο 
επαγγελµατικό φορέα. 

2. Στις περιπτώσεις των στοιχείων α) και γ), 
η δραστηριότητα αυτή δεν πρέπει να έχει 
παύσει να ασκείται για διάστηµα 
µεγαλύτερο των δέκα ετών πριν από την 
ηµεροµηνία κατάθεσης του πλήρους 
φακέλου του ενδιαφεροµένου στην αρµόδια 
αρχή για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 
52. 

2. Στις περιπτώσεις των στοιχείων α) και γ), 
η δραστηριότητα αυτή δεν πρέπει να έχει 
παύσει να ασκείται για διάστηµα 
µεγαλύτερο των δέκα ετών πριν από την 
ηµεροµηνία κατάθεσης του πλήρους 
φακέλου του ενδιαφεροµένου στην αρµόδια 
αρχή για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 
52. 

Αιτιολόγηση 

Η επιλεκτική πρόσβαση στην κατηγορία του στελέχους (απαιτείται πτυχίο) και οι υψηλές 
ευθύνες που συνδέονται µε τους στόχους της επιχείρησης δικαιολογούν µια διαφορετική 
µεταχείριση σε σχέση µε τους άλλους υπαλλήλους της επιχείρησης. 
 

Τροπολογία 73 
Άρθρο 20, παράγραφος 1 
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1. Κάθε κράτος µέλος αναγνωρίζει τους 
τίτλους ιατρικής εκπαίδευσης, που παρέχουν 
πρόσβαση στις επαγγελµατικές 
δραστηριότητες ανειδίκευτου ιατρού και 
ειδικευµένου ιατρού, νοσοκόµου υπεύθυνου 
για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, 
κτηνιάτρου, φαρµακοποιού και αρχιτέκτονα, 
οι οποίοι αναφέρονται αντιστοίχως στο 
παράρτηµα V, σηµεία 5.1.2, 5.1.3, 5.2.3, 
5.3.3, 5.4.3, 5.6.4 και 5.7.2, που πληρούν 
τους ελάχιστους όρους εκπαίδευσης για τους 
οποίους γίνεται αντιστοίχως λόγος στα 
άρθρα 22, 23, 29, 32, 35, 40 και 42, 
παρέχοντάς τους, όσον αφορά την ανάληψη 
και την άσκηση των επαγγελµατικών 
δραστηριοτήτων, το ίδιο αποτέλεσµα στο 
έδαφός του µε τους τίτλους εκπαίδευσης που 
χορηγεί.  

1. Κάθε κράτος µέλος αναγνωρίζει τους 
τίτλους ιατρικής εκπαίδευσης, που παρέχουν 
πρόσβαση στις επαγγελµατικές 
δραστηριότητες ανειδίκευτου ιατρού και 
ειδικευµένου ιατρού, νοσοκόµου υπεύθυνου 
για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, 
κτηνιάτρου, φαρµακοποιού, αρχιτέκτονα και 
µηχανικού, οι οποίοι αναφέρονται 
αντιστοίχως στο παράρτηµα V, σηµεία 
5.1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.6.4, 5.7.1 
και 5.8.2,  που πληρούν τους ελάχιστους 
όρους εκπαίδευσης για τους οποίους γίνεται 
αντιστοίχως λόγος στα άρθρα 22, 23, 29, 32, 
35, 40, 42 και 45α, παρέχοντάς τους, όσον 
αφορά την ανάληψη και την άσκηση των 
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, το ίδιο 
αποτέλεσµα στο έδαφός του µε τους τίτλους 
εκπαίδευσης που χορηγεί.  

Οι εν λόγω τίτλοι εκπαίδευσης πρέπει να 
χορηγούνται από τους αρµόδιους φορείς των 
κρατών µελών και να συνοδεύονται, 
ενδεχοµένως, από το πιστοποιητικό που 
αναφέρεται στο παράρτηµα V, σηµεία 5.1.2, 
5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.6.4 και 5.7.2. 

Οι εν λόγω τίτλοι εκπαίδευσης πρέπει να 
χορηγούνται από τους αρµόδιους φορείς των 
κρατών µελών και να συνοδεύονται, 
ενδεχοµένως, από το πιστοποιητικό που 
αναφέρεται στο παράρτηµα V, σηµεία 5.1.2, 
5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.6.4, 5.7.1 και 
5.8.2. 

Οι διατάξεις του πρώτου και του δεύτερου 
εδαφίου εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη 
των κεκτηµένων δικαιωµάτων για τα οποία 
γίνεται λόγος στα άρθρα 21, 25, 31, 34 και 
45. 

Οι διατάξεις του πρώτου και του δεύτερου 
εδαφίου εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη 
των κεκτηµένων δικαιωµάτων για τα οποία 
γίνεται λόγος στα άρθρα 21, 25, 31, 34, 45 
και 45γ. 

Αιτιολόγηση 

Οι παραποµπές στο σηµείο 5.7.2 του Παραρτήµατος V πρέπει να τροποποιηθούν σε 5.7.1, ώστε 
να ληφθεί υπόψη η προτεινόµενη τροπολογία 16, βάσει της οποίας οι διατάξεις του σηµείου 
5.7.1 του Παραρτήµατος V πρόκειται να ενσωµατωθούν στο αναθεωρηµένο άρθρο 42. 
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Τροπολογία 74 
Άρθρο 20, παράγραφος 4 

4. Οι αναφερόµενοι στο παράρτηµα V, 
σηµείο 5.7.2, τίτλοι εκπαίδευσης 
αρχιτεκτόνων που αποτελούν αντικείµενο 
αυτόµατης αναγνώρισης δυνάµει της 
παραγράφου 1 πιστοποιούν εκπαίδευση η 
οποία ξεκίνησε το νωρίτερο κατά τη 
διάρκεια του κρίσιµου ακαδηµαϊκού έτους 
που αναφέρεται στο εν λόγω παράρτηµα. 

4. Οι αναφερόµενοι στο παράρτηµα V, 
σηµείο 5.7.1, τίτλοι εκπαίδευσης 
αρχιτεκτόνων που αποτελούν αντικείµενο 
αυτόµατης αναγνώρισης δυνάµει της 
παραγράφου 1 πιστοποιούν εκπαίδευση η 
οποία ξεκίνησε το νωρίτερο κατά τη 
διάρκεια του κρίσιµου ακαδηµαϊκού έτους 
που αναφέρεται στο εν λόγω παράρτηµα. 

Αιτιολόγηση 

Οι παραποµπές στο σηµείο 5.7.2 του Παραρτήµατος V πρέπει να τροποποιηθούν σε 5.7.1, ώστε 
να ληφθεί υπόψη η προτεινόµενη τροπολογία 16, βάσει της οποίας οι διατάξεις του σηµείου 
5.7.1 του Παραρτήµατος V πρόκειται να ενσωµατωθούν στο αναθεωρηµένο άρθρο 42. 

Τροπολογία 75 
Άρθρο 20, παράγραφος 6 

 
6. Κάθε κράτος µέλος κοινοποιεί προς την 
Επιτροπή τις νοµοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις που θεσπίζει για τη 
χορήγηση τίτλων εκπαίδευσης στον τοµέα 
που καλύπτεται από το παρόν κεφάλαιο. 

6. Κάθε κράτος µέλος κοινοποιεί προς την 
Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη τις 
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που θεσπίζει για τη χορήγηση 
τίτλων εκπαίδευσης στον τοµέα που 
καλύπτεται από το παρόν κεφάλαιο. 

Η Επιτροπή προβαίνει σε σχετική 
κοινοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, επισηµαίνοντας 
τις ονοµασίες που έχουν υιοθετήσει τα 
κράτη µέλη για τους τίτλους εκπαίδευσης, 
καθώς και, ενδεχοµένως, το φορέα που 
χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης, το 
πιστοποιητικό που συνοδεύει τον εν λόγω 
τίτλο και τον αντίστοιχο επαγγελµατικό 
τίτλο, ο οποίος αναφέρεται στο παράρτηµα 
V, σηµεία 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 
5.4.3, 5.5.4, 5.6.4 και 5.7.2. 

Μετά την πάροδο τριών µηνών από την 
κοινοποίησή τους, η Επιτροπή προβαίνει σε 
σχετική κοινοποίηση στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
επισηµαίνοντας τις ονοµασίες που έχουν 
υιοθετήσει τα κράτη µέλη για τους τίτλους 
εκπαίδευσης, καθώς και, ενδεχοµένως, το 
φορέα που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης, 
το πιστοποιητικό που συνοδεύει τον εν λόγω 
τίτλο και τον αντίστοιχο επαγγελµατικό 
τίτλο, ο οποίος αναφέρεται στο παράρτηµα 
V, σηµεία 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 
5.4.3, 5.5.4, 5.6.4 και 5.7.2. 

Αιτιολόγηση 

Αυτή η τροπολογία και η επόµενη τροπολογία στοχεύουν στο να εξασφαλισθεί ότι µόνον αυτά τα 
διπλώµατα, οι τίτλοι και τα πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι επίσηµων προσόντων, οι οποίοι 
δεόντως πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις κατάρτισης, παρέχουν το δικαίωµα σε αυτόµατη 
αναγνώριση µεταξύ κρατών µελών. 
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Αυτές οι διατάξεις είναι επίσης σηµαντικές ενόψει της διαδικασίας διεύρυνσης και του 
γεγονότος ότι µια σειρά νέων διπλωµάτων, τίτλων και πιστοποιητικών ή λοιπών τίτλων 
επίσηµων προσόντων θα πρέπει να αναγνωρισθούν αυτοµάτως. 

Τροπολογία 76 
Άρθρο 20, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο. 

Η Επιτροπή προβαίνει σε σχετική 
κοινοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, επισηµαίνοντας 
τις ονοµασίες που έχουν υιοθετήσει τα 
κράτη µέλη για τους τίτλους εκπαίδευσης, 
καθώς και, ενδεχοµένως, το φορέα που 
χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης, το 
πιστοποιητικό που συνοδεύει τον εν λόγω 
τίτλο και τον αντίστοιχο επαγγελµατικό 
τίτλο, ο οποίος αναφέρεται στο παράρτηµα 
V, σηµεία 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 
5.4.3, 5.5.4, 5.6.4 και 5.7.2. 

Η Επιτροπή προβαίνει σε σχετική 
κοινοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, επισηµαίνοντας 
τις ονοµασίες που έχουν υιοθετήσει τα 
κράτη µέλη για τους τίτλους εκπαίδευσης, 
καθώς και, ενδεχοµένως, το φορέα που 
χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης, το 
πιστοποιητικό που συνοδεύει τον εν λόγω 
τίτλο και τον αντίστοιχο επαγγελµατικό 
τίτλο, ο οποίος αναφέρεται στο παράρτηµα 
V, σηµεία 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 
5.4.3, 5.5.4, 5.6.4 και 5.7.1. 

Αιτιολόγηση 

Οι παραποµπές στο σηµείο 5.7.2 του Παραρτήµατος V πρέπει να τροποποιηθούν σε 5.7.1, ώστε 
να ληφθεί υπόψη η προτεινόµενη τροπολογία 16, βάσει της οποίας οι διατάξεις του σηµείου 
5.7.1 του Παραρτήµατος V πρόκειται να ενσωµατωθούν στο αναθεωρηµένο άρθρο 42. 

Τροπολογία 77 
Άρθρο 20, παράγραφος 6α (νέα) 

 
 6α. Εάν ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή 

έχουν αµφιβολίες ως προς το κατά πόσον 
ένα δίπλωµα, ένας τίτλος, ένα 
πιστοποιητικό ή άλλοι τίτλοι επίσηµων 
προσόντων πληρούν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις κατάρτισης που 
αναφέρονται στα άρθρα 22, 23, 29, 32, 35, 
36, 40 και 42 αντίστοιχα, η Επιτροπή 
φέρνει το ζήτηµα ενώπιον της επιτροπής 
που αναφέρεται στο άρθρο 54 εντός τριών 
µηνών από την κοινοποίηση σύµφωνα µε 
την παράγραφο 6. 

 Η επιτροπή εκδίδει τη γνώµη της εντός 
τριών µηνών. 

 Το δίπλωµα, ο τίτλος, το πιστοποιητικό ή 
άλλοι τίτλοι επίσηµων προσόντων 
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κοινοποιούνται εντός των τριών µηνών που 
ακολουθούν την έκδοση της γνώµης ή τη 
λήξη της προθεσµίας για την έκδοσή της 
εκτός από τις ακόλουθες τρεις 
περιπτώσεις: 

 - στην περίπτωση που το εκδίδον κράτος 
µέλος τροποποιήσει τη σχετική 
κοινοποίηση σύµφωνα µε την παράγραφο 
6· ή 

 - στην περίπτωση που η γνωµοδότηση της 
επιτροπής είναι ότι το δίπλωµα, ο τίτλος, 
το πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος επίσηµων 
προσόντων δεν πληροί τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις κατάρτισης που 
αναφέρονται στα άρθρα 22, 23, 29, 32, 35, 
36, 40 και 42 αντίστοιχα· ή 

 - στην περίπτωση που ένα κράτος µέλος ή 
η Επιτροπή εφαρµόσει τα άρθρα 226 ή 227 
της Συνθήκης µε σκοπό να φέρει το 
ζήτηµα ενώπιον του ∆ικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 
Αιτιολόγηση 

Αυτή η τροπολογία και η προηγούµενη τροπολογία στοχεύουν στο να εξασφαλισθεί ότι µόνον 
αυτά τα διπλώµατα, οι τίτλοι και τα πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι επίσηµων προσόντων, οι 
οποίοι δεόντως πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις κατάρτισης, παρέχουν το δικαίωµα σε 
αυτόµατη αναγνώριση µεταξύ κρατών µελών. 
 
Αυτές οι διατάξεις είναι επίσης σηµαντικές ενόψει της διαδικασίας διεύρυνσης και του 
γεγονότος ότι µια σειρά νέων διπλωµάτων, τίτλων και πιστοποιητικών ή λοιπών τίτλων 
επίσηµων προσόντων θα πρέπει να αναγνωρισθούν αυτοµάτως. 
 

Τροπολογία 78 
Άρθρο 21α (νέο) 

  Άρθρο 21α 
  Αντισταθµιστικά µέτρα 
  1. Όταν τα προσόντα του αιτούντος δεν 

πληρούν τους όρους για αυτόµατη 
αναγνώριση βάσει του παρόντος κεφαλαίου 
και δεν ισχύει το άρθρο 21 για τα 
κεκτηµένα δικαιώµατα, η αρµόδια αρχή 
του κράτους µέλους υποδοχής εξετάζει 
διπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία επίσηµης 
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εκπαίδευσης του αιτούντος, καθώς και τις 
γνώσεις που έχει αποκτήσει ο αιτών στο 
πλαίσιο της επαγγελµατικής εµπειρίας του 
σε κράτος µέλος ή τρίτη χώρα. 

  2. Λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή 
της αναλογικότητας, το κράτος µέλος 
υποδοχής δύναται να απαιτήσει από τον 
αιτούντα να υποβληθεί σε αντισταθµιστικά 
µέτρα. Τα εν λόγω αντισταθµιστικά µέτρα 
πρέπει να είναι επαρκή και κατάλληλα 
ώστε να εξασφαλίσουν ότι ο αιτών έχει τις 
γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται 
για την άσκηση του επαγγέλµατος στο 
κράτος µέλος υποδοχής. 

  3. Ύστερα από επιτυχή περάτωση των 
αντισταθµιστικών µέτρων από τον 
αιτούντα, το κράτος µέλος υποδοχής 
παρέχει το πιστοποιητικό εκπαίδευσης του 
αιτούντος τις ίδιες δυνατότητες στην 
επικράτειά του µε το πιστοποιητικό 
επίσηµης εκπαίδευσης που εκδίδει το ίδιο 
το κράτος, όσον αφορά την πρόσβαση και 
την άσκηση επαγγελµατικών 
δραστηριοτήτων. 

Αιτιολόγηση 

Στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ (αναγνώριση βάσει του συντονισµού των ελάχιστων όρων 
εκπαίδευσης) προστίθεται νέο άρθρο 21α. Το άρθρο αυτό διέπει τις περιπτώσεις όπου τα 
προσόντα του αιτούντος δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για αυτόµατη αναγνώριση, και όταν 
δεν έχει εφαρµογή το άρθρο για τα κεκτηµένα δικαιώµατα. Στις περιπτώσεις αυτές, η αρµόδια 
αρχή του κράτους µέλους υποδοχής εξετάζει τα πιστοποιητικά προσόντα του αιτούντος 
λαµβάνοντας υπόψη την επαγγελµατική εµπειρία που έχει αποκτήσει σε κράτος µέλος ή σε τρίτη 
χώρα. 

Εάν η εκπαίδευση του αιτούντος δεν είναι ίση µε την εκπαίδευση των επαγγελµατιών στο 
κράτος µέλος υποδοχής, το εν λόγω κράτος µπορεί να επιβάλει αντισταθµιστικά µέτρα στον 
αιτούντα. Τα εν λόγω µέτρα πρέπει να είναι κατάλληλα ώστε να επιτρέψουν στον αιτούντα να 
ασκήσει το επάγγελµα στο κράτος µέλος υποδοχής. Αφού ολοκληρώσει τα αντισταθµιστικά 
µέτρα, ο αιτών δικαιούται απολύτως να ασκήσει το επάγγελµα στο κράτος µέλος υποδοχής. 

Το προτεινόµενο άρθρο αντανακλά την σχετική νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

Τροπολογία 79 
Άρθρο 21β (νέο) 

 Άρθρο 21β 
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 ∆ιαβούλευση µε τους επαγγελµατίες 
 Οποτεδήποτε εφαρµόζεται η διαδικασία 

του άρθρου 54(1), η Επιτροπή εξασφαλίζει 
ότι λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις των 
ενδιαφεροµένων επαγγελµατιών. Για το 
σκοπό αυτό η επιτροπή που αναφέρεται 
στο άρθρο 54, θα διαβουλεύεται σε τακτική 
βάση µε την συµβουλευτική επιτροπή 
εµπειρογνωµόνων την οποία συναποτελούν 
εκπρόσωποι των επαγγελµατικών 
ενώσεων. Οι ενδιαφερόµενες 
επαγγελµατικές ενώσεις πρέπει να 
αντιπροσωπεύουν το σύνολο του 
επαγγελµατικού κλάδου και να 
αναφέρονται σε ξεχωριστό παράρτηµα. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα διάταξη είναι αναγκαία προκειµένου να προβλεφθεί επαρκώς η συµµετοχή των 
ενεχοµένων επαγγελµατικών κατηγοριών στις προταθείσες διαδικασίες επιτροπολογίας της 
οδηγίας (Άρθρο 54). Μια τέτοια συµµετοχή έχει αποδειχθεί ότι είναι ευεργετητική 
εξασφαλίζοντας την οµαλή εφαρµογή των τοµεακών οδηγιών και παρέχοντας εγγυήσεις για την 
ποιότητα της εκπαίδευσης και την προστασία των καταναλωτών. 

Στο πλαίσιο των κειµένων τοµεακών οδηγιών, οι συµβουλευτικές επιτροπές εξασφαλίζουν µια 
συνολική ανταλλαγή πληροφοριών σε ό,τι αφορά τις εκπαιδευτικές µεθόδους και το 
περιεχόµενό τους, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων για την επικαιροποίηση των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η νέα οδηγία δεν προβλέπει µηχανισµούς που να µπορούν να 
αντικαταστήσουν αποτελεσµατικά τις συµβουλευτικές επιτροπές. Προτείνεται, η ρυθµιστική 
επιτροπή που προτείνεται στο άρθρο 54, να ζητεί τη γνώµη οµάδας εµπειρογνωµόνων 
προκειµένου να λαµβάνεται πλήρως υπόψη η εµπειρογνωµοσύνη του κλάδου όταν συζητούνται 
ζητήµατα σχετικά µε την εκπαίδευση. 

Τροπολογία 80 
Άρθρο 22 α (νέο) 

 Άρθρο 22α 
 Γνώσεις και δεξιότητες 
 Η εκπαίδευση του ανειδίκευτου ιατρού 

παρέχει την εγγύηση ότι ο ενδιαφερόµενος 
έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και 
δεξιότητες 

 - Προσήκουσες γνώσεις των επιστηµών επί 
των οποίων βασίζεται η ιατρική καθώς και 
επαρκή κατανόηση των επιστηµονικών 
µεθόδων, συµπεριλαµβανοµένων των 
αρχών µετρήσεως των βιολογικών 
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λειτουργιών, της αξιολόγησης των 
επιστηµονικώς διαπιστωµένων γεγονότων 
και της ανάλυσης των δεδοµένων 

 - Προσήκουσες γνώσεις της διάρθρωσης 
των λειτουργιών και της συµπεριφοράς του 
ανθρώπινου οργανισµού υγιούς ή 
ασθενούς, καθώς και των σχέσεων µεταξύ 
της κατάστασης της υγείας του ανθρώπου 
και του φυσικού και κοινωνικού 
περιβάλλοντός του 

 - Προσήκουσες γνώσεις των κλινικών 
θεµάτων και της κλινικής πρακτικής που 
να παρέχουν συνεκτική εικόνα των 
σωµατικών και διανοητικών ασθενειών, 
της προληπτικής ιατρικής, της 
διαγνωστικής και της θεραπευτικής 
ιατρικής καθώς και προσήκουσα κλινική 
εµπειρία της αναπαραγωγής του ανθρώπου 
υπό την καθοδήγηση εκπαιδευµένου 
νοσοκοµειακού προσωπικού  

 
Αιτιολόγηση 

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες πρέπει να εκτίθενται στο κείµενο της οδηγίας και όχι στα 
παραρτήµατα. 

Τροπολογία 81 
Άρθρο 23, παράγραφος 4 

4. Κατ’ εξαίρεση, τα κράτη µέλη έχουν το 
δικαίωµα να επιτρέπουν την εκπαίδευση 
ειδικευµένων ιατρών µε µερική 
παρακολούθηση, υπό τους όρους που 
γίνονται αποδεκτοί από τις εθνικές αρµόδιες 
αρχές, εφόσον, συνεπεία αιτιολογηµένων 
επιµέρους συνθηκών, η εκπαίδευση µε 
πλήρη παρακολούθηση δεν θα ήταν εφικτή. 

4. Υπό την επιφύλαξη της αρχής της 
εκπαίδευσης µε πλήρη παρακολούθηση, τα 
κράτη µέλη έχουν το δικαίωµα να 
επιτρέπουν την εκπαίδευση ειδικευµένων 
ιατρών µε µερική παρακολούθηση, υπό τους 
όρους που είναι αποδεκτοί από τις εθνικές 
αρµόδιες αρχές εφόσον, συνεπεία 
αιτιολογηµένων επιµέρους συνθηκών, η 
εκπαίδευση µε πλήρη παρακολούθηση δεν 
θα ήταν εφικτή. 

Οι αρµόδιες αρχές µεριµνούν ώστε η 
συνολική διάρκεια και η ποιότητα της 
εκπαίδευσης µερικής παρακολούθησης των 
ειδικευµένων ιατρών να µην υπολείπονται 
της εκπαίδευσης πλήρους παρακολούθησης. 
Το επίπεδο αυτό δεν µπορεί να αλλοιωθεί 
ούτε από το χαρακτήρα εκπαίδευσης 
µερικής παρακολούθησης ούτε από την 

Οι αρµόδιες αρχές µεριµνούν ώστε η 
συνολική διάρκεια και η ποιότητα της 
εκπαίδευσης µερικής παρακολούθησης των 
ειδικευµένων ιατρών να µην υπολείπονται 
της εκπαίδευσης πλήρους παρακολούθησης. 
Το επίπεδο αυτό δεν µπορεί να αλλοιωθεί 
ούτε από το χαρακτήρα εκπαίδευσης 
µερικής παρακολούθησης ούτε από την 
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άσκηση ιδιωτικής, αµειβόµενης 
επαγγελµατικής δραστηριότητας. 

άσκηση ιδιωτικής, αµειβόµενης 
επαγγελµατικής δραστηριότητας. 

  
  

Τροπολογία 82 
Άρθρο 23, παράγραφος 6 

6. Η ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης που 
αναφέρεται στο παράρτηµα V, σηµείο 5.1.4 
δύναται να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τη 
διαδικασία του άρθρου 54, παράγραφος 2. 

6. Η ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης που 
αναφέρεται στο παράρτηµα V, σηµείο 5.1.4 
δύναται να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τη 
διαδικασία του άρθρου 54, παράγραφος 2 
και σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
εφαρµόζεται στην περίπτωση του Άρθρου 
24 παράγραφος 4. 

 

Τροπολογία 83 
Άρθρο 23 α (νέο) 

  Άρθρο 23α 
  Η Επιτροπή πρέπει να επικουρείται από 

οµάδα εµπειρογνωµόνων, µε 
συµβουλευτικό ρόλο, η οποία θα 
απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από 
κάθε κράτος µέλος. Αυτή η οµάδα 
εµπειρογνωµόνων πρέπει να διευκολύνει 
την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και 
να επιλέγει όλες τις πληροφορίες για την 
εφαρµογή της στα κράτη µέλη. Η οµάδα 
µπορεί επίσης να συµβουλεύει την 
Επιτροπή για οποιεσδήποτε προβλεπόµενες 
αλλαγές στο υφιστάµενο σύστηµα. Θα 
πρέπει, εκ µέρους της Επιτροπής, να 
καθιερωθεί µια ευέλικτη, σύγχρονη 
µέθοδος διαβούλευσης µε τις σχετικές 
ευρωπαϊκές επαγγελµατικές ενώσεις και 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η συνδροµή τους σε 
ζητήµατα που άπτονται της ελεύθερης 
κυκλοφορίας στα επαγγέλµατα που 
απολαύουν του ελάχιστου συντονισµού της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να θέτει αυτή την 
τεχνική συνδροµή υπόψη της οµάδας 
εµπειρογνωµόνων. Οιεσδήποτε προτάσεις 
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για τεχνικές αναπροσαρµογές ή άλλες 
τροποποιήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας 
θα πρέπει να συζητούνται στο πλαίσιο της 
οµάδας. Οι εκπρόσωποι των 
επαγγελµατικών κλάδων που υποβάλλουν 
αυτές τις προτάσεις, θα πρέπει να έχουν 
την ευκαιρία να παράσχουν στην οµάδα τις 
σχετικές εξηγήσεις. 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να διασαφηνιστεί το γενικό σύστηµα διαχείρισης της 
οδηγίας και διαβούλευσης µε τους επαγγελµατικούς κλάδους και τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. 
Αυτοί οι διακανονισµοί θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα των επαγγελµατικών 
ενώσεων και των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων να συµµετέχουν µε πληροφορίες και προτάσεις, 
ιδίως στον τοµέα των επαγγελµάτων εκείνων που απολαύουν ενός ελάχιστου συντονισµού στα 
θέµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Τροπολογία 84 
Άρθρο 24 

Οι τίτλοι εκπαίδευσης ειδικευµένων ιατρών 
που αναφέρονται στο άρθρο 20 είναι εκείνοι 
που χορηγούνται από τις αρµόδιες αρχές ή 
τους αρµόδιους φορείς του παραρτήµατος 
V, σηµείο 5.1.3, και αντιστοιχούν, όσον 
αφορά την υπό εξέταση εκπαίδευση, στις 
ισχύουσες στα διάφορα κράτη µέλη 
ονοµασίες οι οποίες εµφανίζονται στο 
παράρτηµα V, σηµείο 5.1.4. 

1. Οι τίτλοι εκπαίδευσης ειδικευµένων 
ιατρών που αναφέρονται στο άρθρο 20 είναι 
εκείνοι που χορηγούνται από τις αρµόδιες 
αρχές ή τους αρµόδιους φορείς του 
παραρτήµατος V, σηµείο 5.1.3, και 
αντιστοιχούν, όσον αφορά την υπό εξέταση 
εκπαίδευση, στις ισχύουσες στα διάφορα 
κράτη µέλη ονοµασίες οι οποίες 
εµφανίζονται στο παράρτηµα V, σηµείο 
5.1.4. 

Η ενσωµάτωση στο παράρτηµα V, σηµείο 
5.1.4, νέων ιατρικών ειδικοτήτων κοινών σε 
όλα τα κράτη µέλη δύναται να αποφασιστεί 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 54, 
παράγραφος 2. 

2. Η ενσωµάτωση στο παράρτηµα V, σηµείο 
5.1.4, νέων ιατρικών ειδικοτήτων δύναται να 
αποφασιστεί σύµφωνα µε τη διαδικασία του 
άρθρου 54, παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
δηµοσιεύει τον κατάλογο των τύπων 
αναγνωρισµένων ειδικοτήτων ως 
τροπολογία στο παράρτηµα V, σηµείο 5.1.4 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα. 

 3. Οι πολίτες κρατών µελών που επιθυµούν 
να αποκτήσουν ένα από τα διπλώµατα, 
πιστοποιητικά ή άλλα τεκµήρια τυπικών 
προσόντων ειδικευµένων ιατρών τα οποία 
δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1, ή τα 
οποία, αν και αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, δεν χορηγούνται στο κράτος 
µέλος καταγωγής ή στο κράτος µέλος από 
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το οποίο προέρχεται ο ξένος υπήκοος, 
ενδέχεται να υποχρεωθούν από κράτος 
µέλος υποδοχής να εκπληρώσουν τους 
όρους εκπαίδευσης που έχουν τεθεί σε 
σχέση µε τη συγκεκριµένη ειδικότητα στη 
νοµοθεσία, τις ρυθµίσεις ή τη διοικητική 
πρακτική του εν λόγω κράτους µέλους. 

 Ωστόσο, το κράτος µέλος υποδοχής 
λαµβάνει υπόψη, στο σύνολό τους ή εν 
µέρει, τις περιόδους εκπαίδευσης που 
έχουν συµπληρώσει οι ενδιαφερόµενοι και 
οι οποίες πιστοποιούνται µε τη χορήγηση 
διπλώµατος, πιστοποιητικού ή άλλου 
τεκµηρίου επίσηµης εκπαίδευσης από τις 
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 
καταγωγής ή του κράτους µέλους από το 
οποίο προέρχεται ο ξένος υπήκοος, υπό τον 
όρο ότι αυτές οι περίοδοι εκπαίδευσης 
αντιστοιχούν σε εκείνες που απαιτούνται 
στο κράτος µέλος υποδοχής για την εν 
λόγω ειδική εκπαίδευση. 

 Οι αρµόδιες αρχές ή φορείς του κράτους 
µέλους υποδοχής, αφού επαληθεύσουν το 
περιεχόµενο και τη διάρκεια της 
ειδικευµένης εκπαίδευσης του 
ενδιαφερόµενου µε βάση τα διπλώµατα, τα 
πιστοποιητικά και τα άλλα τεκµήρια 
τυπικών προσόντων που έχει υποβάλει, τον 
ενηµερώνουν για την περίοδο 
συµπληρωµατικής εκπαίδευσης που 
απαιτείται και για τους τοµείς που πρέπει 
αυτή να καλύψει. 

 4. Για τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 54, παράγραφος 2, στον τοµέα των 
ιατρικών ειδικοτήτων, ο 
αντιπροσωπευτικότερος και αρµοδιότερος 
ευρωπαϊκός επαγγελµατικός φορέας 
ιατρών διαπιστεύεται από την Επιτροπή 
ως υποχρεωτικός συµµέτοχος στη 
διαδικασία. Νέα διπλώµατα, 
πιστοποιητικά και άλλα τεκµήρια τυπικών 
προσόντων στην ειδικευµένη ιατρική στα 
κράτη µέλη τα οποία εφαρµόζουν 
αντίστοιχες διατάξεις που ορίζονται από 
τις νοµοθετικές, ρυθµιστικές και άλλες 
διοικητικές τους πράξεις αναγνωρίζονται 
αµοιβαία, σύµφωνα µε την παράγραφο 2. 
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 Ο διαπιστευµένος φορέας έχει το δικαίωµα 
να δροµολογεί αναγνωρίσεις. Για το σκοπό 
αυτό, ο διαπιστευµένος φορέας διαβιβάζει 
στην Επιτροπή προτάσεις τυπικών 
προσόντων των ενδιαφερόµενων κρατών 
µελών που επιδέχονται αµοιβαία 
αναγνώριση, αναφέροντας µε διαφάνεια τα 
κριτήρια για την εκτίµηση της ισοδυναµίας 
των τεκµηρίων επίσηµης ειδικής 
κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένων των 
ελάχιστων περιόδων ειδικής κατάρτισης. Ο 
διαπιστευµένος φορέας συµπεριλαµβάνει 
στις προτάσεις του υποδείξεις, συστάσεις 
και άλλες δηλώσεις άλλων ευρωπαϊκών 
οργανισµών του ιατρικού κλάδου και 
συντονίζει προς τούτο διαδικασία 
πληροφόρησης και υποβολής προτάσεων. 

 Όλες οι προτάσεις και συστάσεις του 
διαπιστευµένου φορέα περιλαµβάνονται 
στη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 54, 
παράγραφος 2. Το άρθρο 15 δεν έχει 
εφαρµογή προκειµένου για τα προσόντα 
ειδικής εκπαίδευσης. 

Αιτιολόγηση 

1. Βάσει της νέας πρότασης της Επιτροπής, περιορισµένος µόνο αριθµός ιατρικών 
ειδικοτήτων υπόκειται στην αυτόµατη αναγνώριση τίτλων. Αυτές οι ιατρικές ειδικότητες 
πρέπει να είναι κοινές και υποχρεωτικές για όλα τα κράτη µέλη και ο αριθµός τους δύναται 
να τροποποιηθεί εάν επιτευχθεί συµφωνία µεταξύ όλων των κρατών µελών. Όλες οι άλλες 
ιατρικές ειδικότητες που έχουν αυτόµατα αναγνωρισθεί στην τρέχουσα οδηγία 93/16/ΕΚ 
(όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/19/ΕΚ), θα ενσωµατωθούν στο 
γενικό σύστηµα αναγνώρισης. Αυτό δεν είναι ενδεδειγµένο για τον τοµέα των ιατρικών 
ειδικοτήτων, ο οποίος έχει µοναδικά χαρακτηριστικά· ειδικότερα, δεν υπάρχει λόγος η 
αυτόµατη αναγνώριση να περιορισθεί στις ειδικότητες που είναι κοινές σε όλα τα κράτη 
µέλη. Εποµένως, η νέα οδηγία πρέπει να αναδεχθεί το υφιστάµενο κοινοτικό κεκτηµένο 
στον τοµέα της αναγνώρισης των τίτλων των ιατρών. Τούτο είναι απαραίτητο έτσι ώστε να 
εξασφαλισθεί σε ευρύτερη κλίµακα η αναγνώριση του πλαισίου επαγγελµατικών προσόντων 
των ιατρών. 

 
2. Το τρέχον άρθρο 8 της οδηγίας 93/16/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την οδηγία 

2001/19/ΕΚ έχει εφαρµογή σε διακινούµενους ιατρούς οι οποίοι δεν επωφελούνται της 
αυτόµατης αναγνώρισης όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 και προσφέρει οδηγίες στο κράτος 
µέλος υποδοχής. Εποµένως, η διάταξη αυτή πρέπει να διατηρηθεί στο νέο κείµενο. 
 

3. Η πείρα, οι γνώσεις και η εξέλιξη του ιατρικού επαγγέλµατος πρέπει να ενσωµατώνονται 
τακτικά στη διαδικασία ανάπτυξης του καθεστώτος αυτόµατης αναγνώρισης ιατρικών 
ειδικοτήτων. Έτσι, πρέπει να καθιερωθεί η διαπίστευση του αντιπροσωπευτικού 
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ευρωπαϊκού φορέα του ιατρικού επαγγέλµατος ως τµήµα αυτής της διαδικασίας. 
 

Τροπολογία 85 
Άρθρο 25, παράγραφοι 3, 4 και 5 

3. Κάθε κράτος µέλος που εφαρµόζει 
σχετικές νοµοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις αναγνωρίζει ως 
επαρκή απόδειξη τους τίτλους 
εκπαίδευσης ειδικευµένου ιατρού που 
έχουν χορηγηθεί από τα άλλα κράτη µέλη 
και οι οποίοι αντιστοιχούν, ως προς την 
υπό εξέταση ειδική εκπαίδευση, στους 
ορισµούς που παρατίθενται στο 
παράρτηµα VI, σηµείο 6.1, εφόσον 
πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε πριν 
από την κρίσιµη ηµεροµηνία που 
αναφέρεται στο παράρτηµα V, σηµείο 
5.1.3, εάν συνοδεύονται από βεβαίωση που 
πιστοποιεί ότι οι κάτοχοί τους 
αφιερώθηκαν πράγµατι και νοµίµως στις 
εν λόγω δραστηριότητες επί τουλάχιστον 
τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε 
ετών πριν από τη χορήγηση της βεβαίωσης 

∆ιαγράφεται 

Οι ίδιες διατάξεις εφαρµόζονται στους 
τίτλους εκπαίδευσης ειδικευµένου ιατρού 
οι οποίοι έχουν αποκτηθεί στο έδαφος της 
πρώην Γερµανικής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας, 
εφόσον πιστοποιούν εκπαίδευση που 
άρχισε πριν από τις 3 Απριλίου 1992 και 
παρέχουν το δικαίωµα άσκησης 
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων σε όλη 
την επικράτεια της Γερµανίας σύµφωνα µε 
τους ίδιους όρους των τίτλων εκπαίδευσης 
που χορηγούνται από τις αρµόδιες 
γερµανικές αρχές και παρατίθενται στο 
παράρτηµα VI, σηµείο 6.1. 

 

4. Κάθε κράτος µέλος που εφαρµόζει 
σχετικές νοµοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις αναγνωρίζει τους 
τίτλους εκπαίδευσης ειδικευµένου ιατρού 
που αντιστοιχούν, όσον αφορά την υπό 
εξέταση ειδική εκπαίδευση, στις ονοµασίες 
του παραρτήµατος VI, σηµείο 6.1, οι 
οποίοι έχουν χορηγηθεί από τα κράτη µέλη 
που παρατίθενται στο εν λόγω παράρτηµα 
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και πιστοποιούν εκπαίδευση που ξεκίνησε 
µετά την κρίσιµη ηµεροµηνία που 
αναφέρεται στο παράρτηµα V, σηµείο 
5.1.3, και πριν από την εκπνοή της 
προβλεπόµενης στο άρθρο 58 προθεσµίας, 
παρέχοντάς τους το ίδιο αποτέλεσµα στο 
έδαφός του µε τους τίτλους εκπαίδευσης 
που χορηγεί όσον αφορά την πρόσβαση 
στις επαγγελµατικές δραστηριότητες 
ειδικευµένου ιατρού και την άσκησή τους. 
5. Κάθε κράτος µέλος που έχει καταργήσει 
τις νοµοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις για τη χορήγηση των 
τίτλων εκπαίδευσης ειδικευµένου ιατρού 
που αναφέρονται στο παράρτηµα VI, 
σηµείο 6.1 και το οποίο έχει λάβει µέτρα 
σχετικά µε τα κεκτηµένα δικαιώµατα υπέρ 
των υπηκόων του, αναγνωρίζει στους 
υπηκόους των άλλων κρατών µελών το 
δικαίωµα να επωφελούνται των ίδιων 
αυτών µέτρων, στο βαθµό που οι εν λόγω 
τίτλοι εκπαίδευσης έχουν χορηγηθεί πριν 
από την ηµεροµηνία από την οποία το 
κράτος µέλος υποδοχής έπαυσε να χορηγεί 
τίτλους εκπαίδευσης για την οικεία 
ειδικότητα. 

 

Οι ηµεροµηνίες κατάργησης των εν λόγω 
διατάξεων παρατίθενται στο παράρτηµα 
VI, σηµείο 6.1. 

 

Τροπολογία 86 
Άρθρο 26, παράγραφος 4 

4. Κατ’ εξαίρεση, τα κράτη µέλη δύνανται 
να επιτρέπουν ειδική εκπαίδευση στη 
γενική ιατρική µε µερική παρακολούθηση, 
ενός ποιοτικά ισοδύναµου επιπέδου µε 
εκείνου της εκπαίδευσης πλήρους 
παρακολούθησης, εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις: 

4. Υπό την επιφύλαξη της αρχής της 
εκπαίδευσης πλήρους παρακολούθησης, τα 
κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν 
εκπαίδευση µερικής παρακολούθησης στη 
γενική ιατρική, υπό προϋποθέσεις που είναι 
αποδεκτές από τις εθνικές αρµόδιες αρχές. 

α) η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης 
δεν δύναται να συντοµευθεί λόγω του 
γεγονότος ότι πραγµατοποιείται µε µερική 
παρακολούθηση· 

Οι αρµόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι η 
συνολική διάρκεια και ποιότητα της 
εκπαίδευσης µερικής απασχόλησης στη 
γενική ιατρική δεν είναι κατώτερη από 
εκείνη της εκπαίδευσης πλήρους 
απασχόλησης. Αυτά τα επίπεδα δεν πρέπει 
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να θιγούν από τον µερικό χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης ούτε από τη συνέχιση της 
έµµισθης επαγγελµατικής δραστηριότητας.  

β) η εβδοµαδιαία διάρκεια της 
εκπαίδευσης µερικής παρακολούθησης δεν 
δύναται να είναι µικρότερη από τη µισή 
εβδοµαδιαία διάρκεια πλήρους 
παρακολούθησης· 

Η εκπαίδευση µερικής απασχόλησης στη 
γενική ιατρική υπακούει στις ίδιες 
απαιτήσεις µε εκείνες της εκπαίδευσης της 
πλήρους απασχόλησης από την οποία 
διακρίνεται µόνον λόγω της δυνατότητας 
περιορισµού της συµµετοχής σε ιατρικές 
δραστηριότητες για χρονική διάρκεια που 
ισούται µε τουλάχιστον το ήµισυ της 
διάρκειας της εκπαίδευσης της πλήρους 
απασχόλησης. 

γ) η εκπαίδευση µερικής παρακολούθησης 
πρέπει να περιλαµβάνει ορισµένες 
περιόδους εκπαίδευσης πλήρους 
παρακολούθησης, τόσο ως προς το µέρος 
που παρέχεται σε νοσοκοµειακό 
περιβάλλον όσο και για το µέρος που 
παρέχεται σε εγκεκριµένο ιατρείο γενικής 
ιατρικής ή σε εγκεκριµένο κέντρο στο 
οποίο οι ιατροί παρέχουν πρωτοβάθµια 
ιατρική περίθαλψη. Ο αριθµός και η 
διάρκεια των εν λόγω περιόδων 
εκπαίδευσης πλήρους παρακολούθησης 
πρέπει να διασφαλίζουν την κατάλληλη 
προετοιµασία για την πραγµατική άσκηση 
της γενικής ιατρικής. 

Η εν λόγω εκπαίδευση µερικής 
απασχόλησης αποτελεί ως εκ τούτου 
αντικείµενο κατάλληλης αµοιβής. 

Αιτιολόγηση 

Η εκπαίδευση µερικής απασχόλησης δεν θα πρέπει να θεωρείται ως εξαίρεση αλλά µάλλον ως 
µια συνήθης δυνατότητα των ιατρών. Ο ιατρικός κόσµος αντιτίθεται σε οποιαδήποτε διάκριση 
που µπορεί να προκύψει αναλόγως του τρόπου παρακολούθησης της ιατρικής εκπαίδευσης. Η 
οδηγία θέτει πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για την εκπαίδευση µερικής απασχόλησης οι οποίες 
διασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας που δεν είναι κατώτερο από εκείνο της 
εκπαίδευσης πλήρους απασχόλησης. 

Γίνεται αναφορά στην κατάλληλη αµοιβή της εκπαίδευσης µερικής απασχόλησης στη γενική 
ιατρική έτσι ώστε να ευθυγραµµισθεί µε το καθεστώς µε την εκπαίδευση µερικής απασχόλησης 
για ιατρική ειδίκευση. 

Τροπολογία 87 
Άρθρο 28 α (νέο) 

 Άρθρο 28α 
 Άσκηση επαγγέλµατος 
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  1. Όταν ένα κράτος µέλος απαιτεί για τους 
δικούς του υπηκόους που επιθυµούν να 
αρχίσουν ή να συνεχίσουν οιαδήποτε 
ιατρική δραστηριότητα, άδεια ή 
καταχώριση ή εγγραφή σε επαγγελµατική 
οργάνωση ή φορέα, το εν λόγω κράτος 
µέλος, σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, 
απαλλάσσει τους υπηκόους κρατών µελών 
από την εν λόγω απαίτηση. 

  Οι ενδιαφερόµενοι παρέχουν υπηρεσίες µε 
τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις όπως 
και οι υπήκοοι του κράτους µέλους 
υποδοχής· ειδικότερα, υπόκεινται στους 
κανόνες επαγγελµατικής ή διοικητικής 
δεοντολογίας που ισχύουν στο 
συγκεκριµένο κράτος µέλος. 

  Για το σκοπό αυτό, και επιπροσθέτως προς 
την δήλωση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 σχετικά µε τις υπηρεσίες που 
πρόκειται να παρασχεθούν, τα κράτη µέλη 
δύνανται, προκειµένου να επιτρέψουν την 
εφαρµογή των διατάξεων σχετικά µε την 
επαγγελµατική συµπεριφορά που ισχύουν 
στην επικράτειά τους, να απαιτήσουν είτε 
την αυτόµατη προσωρινή καταχώριση ή 
προσωρινή εγγραφή σε επαγγελµατική 
οργάνωση ή φορέα ή, ως εναλλακτική 
λύση, την καταχώριση υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτή η καταχώριση ή 
εγγραφή δεν καθυστερεί ούτε περιπλέκει µε 
οποιοδήποτε τρόπο την παροχή υπηρεσιών 
και δεν επιβάλλει πρόσθετα έξοδα στον 
πάροχο υπηρεσιών. 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα 
κράτος µέλος υποδοχής εγκρίνει µέτρο 
σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο, ή λαµβάνει 
γνώση γεγονότων που αντιβαίνουν σε αυτές 
τις διατάξεις, πληροφορεί αµέσως το 
κράτος µέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστηµένος ο ενδιαφερόµενος.  

  2. Το κράτος µέλος υποδοχής δύναται να 
απαιτήσει από τον ενδιαφερόµενο να 
προβεί σε προηγούµενη δήλωση προς τις 
αρµόδιες αρχές σχετικά µε την παροχή 
υπηρεσιών του όταν αυτή συνεπάγεται 
προσωρινή παραµονή στην επικράτειά του. 
Σε επείγουσες περιπτώσεις αυτή η δήλωση 
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µπορεί να πραγµατοποιηθεί το 
συντοµότερο δυνατό µετά την παροχή των 
υπηρεσιών. 

  3. Σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, 
το κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να 
απαιτήσει από τον ενδιαφερόµενο να 
προσκοµίσει ένα ή περισσότερα έγγραφα 
που αφορούν τα κάτωθι: 

  - τη δήλωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2,  

  - πιστοποιητικό µέσω του οποίου 
πιστοποιείται ότι ο ενδιαφερόµενος ασκεί 
νοµίµως τις συγκεκριµένες 
δραστηριότητες στο κράτος µέλος όπου 
είναι εγκατεστηµένος,  

  - πιστοποιητικό σύµφωνα µε το οποίο ο 
ενδιαφερόµενος είναι κάτοχος κάποιου από 
τα διπλώµατα, πιστοποιητικά ή άλλους 
τίτλους που απαιτούνται για την παροχή 
των εν λόγω υπηρεσιών και που 
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία. 

  4. Το έγγραφο ή τα έγγραφα που 
προσδιορίζονται στην παράγραφο 3, δεν 
είναι δυνατόν να υποβληθεί παρά µόνον 
εντός 12µήνου από την ηµεροµηνία 
εκδόσεώς του. 

  5. Όταν ένα κράτος µέλος, προσωρινώς ή 
σε µόνιµη βάση, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, 
στερεί από κάποιον πολίτη του ή από 
πολίτη ενός άλλου κράτους µέλους που 
είναι εγκατεστηµένος στην επικράτειά του 
το δικαίωµα να συνεχίσει την ιατρική 
δραστηριότητα, εξασφαλίζει κατά 
συνέπεια την προσωρινή ή σε µόνιµη βάση 
απόσυρση του πιστοποιητικού που 
αναφέρεται στην δεύτερη περίπτωση της 
παραγράφου 3. 

 
Αιτιολόγηση 

Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών είναι µία από τις 4 ελευθερίες που αναγνωρίζει η Συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στο άρθρο 49. Εντούτοις, θα πρέπει να παρακολουθείται η παροχή των 
ιατρικών υπηρεσιών δεδοµένου ότι τα συµφέροντα των ασθενών υπερέχουν και µπορεί να 
απειλούνται. Το σηµερινό καθεστώς, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 της οδηγίας 93/16/ΕΚ, 
εγγυάται την ουσιαστική παρακολούθηση και εποπτεία των ιατρικών υπηρεσιών. Εποµένως ο 
πάροχος υπηρεσίας έχει τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις όπως και οι πολίτες του κράτους 
µέλους υποδοχής και, κατά συνέπεια, υπόκειται στους επαγγελµατικούς κανόνες του εν λόγω 
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κράτους µέλους. Ακόµη και αν απλουστευθεί, η υποχρέωση για καταγραφή σε µητρώο ή η 
δήλωση της παρουσίας του παρέχει την δυνατότητα στο κράτος µέλος υποδοχής να 
ενηµερώνεται και να ασκεί έλεγχο στη συµπεριφορά των ιατρών. 

Αυτό το καθεστώς θεωρείται ικανοποιητικό από τον ιατρικό κόσµο και δεν θα πρέπει να 
αλλάξει. Οι όροι που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι υπηρεσιών δεν παρεµποδίζουν την 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών αλλά οριοθετούν απλώς το απαραίτητο πλαίσιο για τον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων που έχουν άµεση επίπτωση στη δηµόσια υγεία. 
 

Τροπολογία 88 
Άρθρο 29 α (νέο) 

 Άρθρο 29α 
 Γνώσεις και δεξιότητες 
 Η εκπαίδευση του νοσοκόµου υπεύθυνου 

για γενική περίθαλψη παρέχει την εγγύηση 
ότι ο ενδιαφερόµενος έχει αποκτήσει τις 
ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες : 

 - Προσήκουσες γνώσεις των επιστηµών 
στις οποίες βασίζεται η γενική περίθαλψη, 
συµπεριλαµβανοµένης της ικανοποιητικής 
γνώσεως του οργανισµού, των 
φυσιολογικών λειτουργιών και της 
συµπεριφοράς των υγιών και των ασθενών 
προσώπων, καθώς και των σχέσεων που 
υφίστανται µεταξύ της κατάστασης της 
υγείας του ανθρώπου και του φυσικού και 
κοινωνικού περιβάλλοντός του 

 - Ικανοποιητική γνώση της φύσης και της 
δεοντολογίας του επαγγέλµατος και των 
γενικών αρχών που αφορούν την υγεία και 
την περίθαλψη 

 - Προσήκουσα κλινική πείρα, η οποία 
πρέπει να επιλέγεται για τον εκπαιδευτικό 
της χαρακτήρα και να έχει αποκτηθεί υπό 
τον έλεγχο ειδικευµένων νοσοκόµων και σε 
χώρους όπου ο αριθµός του ειδικευµένου 
προσωπικού και ο εξοπλισµός είναι 
κατάλληλοι για την περίθαλψη των 
ασθενών από νοσοκόµους 

 - Ικανότητα συµµετοχής στην εκπαίδευση 
του υγειονοµικού προσωπικού και εµπειρία 
από τη συνεργασία µε το προσωπικό αυτό 

 - Εµπειρία από τη συνεργασία µε άλλους 
επαγγελµατίες του υγειονοµικού τοµέα. 
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Αιτιολόγηση 

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες πρέπει να εκτίθενται στο κείµενο της οδηγίας και όχι στα 
παραρτήµατα. 

Τροπολογία 89 
Άρθρο 31α (νέο) 

 
 (31α) Η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα 

δηµιουργίας τράπεζας δεδοµένων για τη 
διευκόλυνση των κρατών µελών στην 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε όλα τα 
µέλη του ιατρικού προσωπικού στα οποία 
έχει επιβληθεί σε κάποιο κράτος µέλος 
απαγόρευση άσκησης του επαγγέλµατος ή 
περιοριστικό επαγγελµατικό µέτρο. 

Αιτιολόγηση 

Οι αρµόδιες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσουν, σε εµπιστευτική βάση, 
πληροφορίες σχετικά µε όσα µέλη του ιατρικού προσωπικού αποτελούν αντικείµενο 
απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλµατος ή κάποιου περιοριστικού µέτρου, ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται η προστασία της δηµόσιας υγείας. 

Τροπολογία 90 
Άρθρο 32 α (νέο) 

 32 α) Γνώσεις και δεξιότητες 
 Η εκπαίδευση του οδοντιάτρου παρέχει την 

εγγύηση ότι ο ενδιαφερόµενος έχει 
αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και 
δεξιότητες : 

 - Προσήκουσες γνώσεις των επιστηµών επί 
των οποίων βασίζεται η οδοντιατρική 
τέχνη καθώς και επαρκής κατανόηση των 
επιστηµονικών µεθόδων, 
συµπεριλαµβανοµένων των αρχών 
µετρήσεως των βιολογικών λειτουργιών, 
της αξιολόγησης των επιστηµονικώς 
διαπιστωµένων γεγονότων και της 
ανάλυσης των δεδοµένων 

 - Προσήκουσες γνώσεις της διάρθρωσης, 
φυσιολογίας και συµπεριφοράς υγιών και 
ασθενών, καθώς και της επιρροής του 
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φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος 
στην υγεία του ανθρώπου, κατά το µέτρο 
που τα στοιχεία αυτά σχετίζονται µε την 
οδοντιατρική 

 - Προσήκουσες γνώσεις της διάρθρωσης 
και της λειτουργίας των οδόντων, του 
στόµατος, των σιαγόνων και των γύρω 
ιστών, ασθενών και υγιών καθώς και της 
σχέσης αυτών µε τη γενική υγεία και τη 
φυσική και κοινωνική καλή κατάσταση του 
ασθενούς 

 - Προσήκουσες γνώσεις των κλινικών 
θεµάτων και της κλινικής πρακτικής που 
να παρέχουν συνεκτική εικόνα των 
ανωµαλιών, βλαβών και ασθενειών των 
οδόντων, του στόµατος, των σιαγόνων και 
των γύρω ιστών, υπό το πρίσµα της 
προληπτικής, διαγνωστικής και 
θεραπευτικής οδοντολογίας 

 - Προσήκουσα κλινική πείρα υπό 
κατάλληλη εποπτεία σε νοσοκοµεία 

 Η εκπαίδευση του οδοντιάτρου παρέχει τα 
αναγκαία προσόντα για όλες τις 
προληπτικές, διαγνωστικές και 
θεραπευτικές δραστηριότητες των 
ανωµαλιών και ασθενειών των οδόντων, 
του στόµατος, των σιαγόνων και των γύρω 
ιστών. 

 
Αιτιολόγηση 

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες πρέπει να εκτίθενται στο κείµενο της οδηγίας και όχι στα 
παραρτήµατα. 

Τροπολογία 91 
Άρθρο 34, παράγραφοι 3 και 4 

3. Κάθε κράτος µέλος που εφαρµόζει 
σχετικές νοµοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις αναγνωρίζει ως 
επαρκή απόδειξη τους τίτλους εκπαίδευσης 
ειδικευµένου οδοντιάτρου που χορηγούνται 
από τα άλλα κράτη µέλη και οι οποίοι 
παρατίθενται στο παράρτηµα VΙ, σηµείο 
6.2, εφόσον πιστοποιούν εκπαίδευση που 
ξεκίνησε πριν από την κρίσιµη ηµεροµηνία 

3. Κάθε κράτος µέλος που εφαρµόζει 
σχετικές νοµοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις αναγνωρίζει ως 
επαρκή απόδειξη τους τίτλους εκπαίδευσης 
ειδικευµένου οδοντιάτρου που χορηγούνται 
από τα άλλα κράτη µέλη και οι οποίοι 
παρατίθενται στο παράρτηµα V, σηµείο 
5.3.3. α) (νέο), εφόσον πιστοποιούν 
εκπαίδευση που ξεκίνησε πριν από την 
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που αναφέρεται στο εν λόγω παράρτηµα, 
εάν συνοδεύονται από βεβαίωση που 
πιστοποιεί ότι οι κάτοχοί τους αφιερώθηκαν 
πράγµατι και νοµίµως στις υπό εξέταση 
δραστηριότητες επί τουλάχιστον τρία 
συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών 
πριν από τη χορήγηση της βεβαίωσης. 

κρίσιµη ηµεροµηνία που αναφέρεται στο εν 
λόγω παράρτηµα, εάν συνοδεύονται από 
βεβαίωση που πιστοποιεί ότι οι κάτοχοί τους 
αφιερώθηκαν πράγµατι και νοµίµως στις 
υπό εξέταση δραστηριότητες επί 
τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά τη 
διάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορήγηση 
της βεβαίωσης. 

Οι ίδιες διατάξεις εφαρµόζονται στους 
τίτλους εκπαίδευσης ειδικευµένου 
οδοντιάτρου που έχουν αποκτηθεί στο 
έδαφος της πρώην Γερµανικής Λαϊκής 
∆ηµοκρατίας, εφόσον πιστοποιούν 
εκπαίδευση που άρχισε πριν από τις 3 
Οκτωβρίου 1989 και παρέχουν δικαίωµα 
στην άσκηση των επαγγελµατικών 
δραστηριοτήτων σε όλη την επικράτεια της 
Γερµανίας υπό τους ίδιους όρους µε τους 
τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται από 
τις αρµόδιες γερµανικές αρχές του 
παραρτήµατος VΙ, σηµείο 6.2. 

Οι ίδιες διατάξεις εφαρµόζονται στους 
τίτλους εκπαίδευσης ειδικευµένου 
οδοντιάτρου που έχουν αποκτηθεί στο 
έδαφος της πρώην Γερµανικής Λαϊκής 
∆ηµοκρατίας, εφόσον πιστοποιούν 
εκπαίδευση που άρχισε πριν από τις 3 
Οκτωβρίου 1989 και παρέχουν δικαίωµα 
στην άσκηση των επαγγελµατικών 
δραστηριοτήτων σε όλη την επικράτεια της 
Γερµανίας υπό τους ίδιους όρους µε τους 
τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται από 
τις αρµόδιες γερµανικές αρχές του 
παραρτήµατος V, σηµείο 5.3.3. α) (νέο). 

4. Κάθε κράτος µέλος που εφαρµόζει 
σχετικές νοµοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις αναγνωρίζει τους 
τίτλους εκπαίδευσης ειδικευµένου 
οδοντιάτρου του παραρτήµατος VΙ, σηµείο 
6.2, οι οποίοι χορηγούνται από τα κράτη 
µέλη που απαριθµούνται στο εν λόγω 
παράρτηµα και πιστοποιούν εκπαίδευση που 
άρχισε µετά την κρίσιµη ηµεροµηνία που 
αναφέρεται στο συγκεκριµένο παράρτηµα 
και πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 58, παρέχοντάς τους 
το ίδιο αποτέλεσµα στο έδαφός του µε των 
τίτλων εκπαίδευσης που χορηγεί όσον 
αφορά την πρόσβαση στις επαγγελµατικές 
δραστηριότητες ειδικευµένου οδοντιάτρου 
και την άσκησή τους. 

4. Κάθε κράτος µέλος που εφαρµόζει 
σχετικές νοµοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις αναγνωρίζει τους 
τίτλους εκπαίδευσης ειδικευµένου 
οδοντιάτρου του παραρτήµατος V, σηµείο 
5.3.3. α) (νέο), οι οποίοι χορηγούνται από τα 
κράτη µέλη που απαριθµούνται στο εν λόγω 
παράρτηµα και πιστοποιούν εκπαίδευση που 
άρχισε µετά την κρίσιµη ηµεροµηνία που 
αναφέρεται στο συγκεκριµένο παράρτηµα 
και πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 58, παρέχοντάς τους 
το ίδιο αποτέλεσµα στο έδαφός του µε των 
τίτλων εκπαίδευσης που χορηγεί όσον 
αφορά την πρόσβαση στις επαγγελµατικές 
δραστηριότητες ειδικευµένου οδοντιάτρου 
και την άσκησή τους. 

Τροπολογία 92 
Άρθρο 35, παράγραφος 2α (νέα) 

 
 2α. Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 υποβάλλονται τακτικά 
σε εξωτερικούς ελέγχους προκειµένου να 
αξιολογηθεί κατά πόσον συµµορφούνται 
αποτελεσµατικά µε τις απαιτήσεις του 
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Παραρτήµατος 5.4.2. Τα αποτελέσµατα 
αυτών των ελέγχων διαβιβάζονται στην 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 54. 

Αιτιολόγηση 

Το επάγγελµα του κτηνιάτρου έχει εξελιχθεί υπό την αιγίδα της συµβουλευτικής επιτροπής για 
την κτηνιατρική κατάρτιση, ένα ενιαίο σύστηµα ελέγχου των κτηνιατρικών σχολών. Οι 
περισσότερες από τις 50 κτηνιατρικές σχολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη ελεγχθεί 
τουλάχιστον µία φορά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών. Αυτοί οι έλεγχοι 
πραγµατοποιούνται µε βάση πρότυπα που έχουν συµφωνηθεί από την εν λόγω επιτροπή. 
Παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε την ποιότητα της παρεχόµενης κατάρτισης καθώς 
και σχετικά µε τη συµµόρφωση των ελεγχόµενων σχολών µε τα συµφωνηθέντα πρότυπα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Οι εκθέσεις αυτών των ελέγχων θα πρέπει να διαβιβάζονται στους εµπειρογνώµονες της 
επιτροπής για την αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων, αρµόδια για την κτηνιατρική 
εκπαίδευση, έτσι ώστε εάν χρειασθεί να µπορούν να αποφασισθούν περαιτέρω ενέργειες από 
την επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 56 της πρότασης της Επιτροπής. 

Τροπολογία 93 
Άρθρο 35 α (νέο) 

 Άρθρο 35α 
 Γνώσεις και δεξιότητες 
 Η εκπαίδευση του κτηνιάτρου παρέχει την 

εγγύηση ότι ο ενδιαφερόµενος έχει 
αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και 
δεξιότητες : 

 - Προσήκουσες γνώσεις των επιστηµών 
στις οποίες βασίζονται οι δραστηριότητες 
του κτηνιάτρου 

 - Προσήκουσες γνώσεις του οργανισµού 
και των λειτουργιών των υγιών ζώων, της 
εκτροφής τους, της αναπαραγωγής τους, 
γενικώς της υγιεινής τους καθώς και της 
διατροφής τους, περιλαµβανοµένης της 
τεχνολογίας που εφαρµόζεται κατά την 
παρασκευή και τη διατήρηση των τροφών 
που απαιτούνται για τις ανάγκες τους 

 - Προσήκουσες γνώσεις στον τοµέα της 
συµπεριφοράς και της προστασίας των 
ζώων 

 - Προσήκουσες γνώσεις των αιτιών, της 
φύσης, της εξέλιξης, των αποτελεσµάτων, 
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των διαγνωστικών µεθόδων και της 
θεραπείας των ασθενειών των ζώων, είτε 
µεµονωµένα είτε κατά οµάδες· µεταξύ 
αυτών, ιδιαίτερη γνώση των ασθενειών 
που µεταδίδονται στον άνθρωπο 

 - Προσήκουσες γνώσεις της προληπτικής 
ιατρικής 

 - Προσήκουσες γνώσεις της υγιεινής και 
της τεχνολογίας κατά την παραγωγή, 
βιοµηχανική παραγωγή και θέση σε 
κυκλοφορία των ζωοτροφών ή ζωικής 
προελεύσεως τροφίµων που προορίζονται 
για την ανθρώπινη κατανάλωση 

 - Προσήκουσες γνώσεις όσον αφορά τις 
νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 
διατάξεις που σχετίζονται µε τα ανωτέρω 
απαριθµηθέντα θέµατα 

 - Προσήκουσα κλινική πείρα και πλήρη 
πρακτική υπό κατάλληλη εποπτεία 

 
Αιτιολόγηση 

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες πρέπει να εκτίθενται στο κείµενο της οδηγίας και όχι στα 
παραρτήµατα. 

Τροπολογία 94 
Άρθρο 36, παράγραφος 3 

3. Κατ’ εξαίρεση, τα κράτη µέλη µπορούν 
να επιτρέπουν τον τρόπο εκπαίδευσης 
µερικής παρακολούθησης, υπό τους όρους 
που αποδέχονται οι αρµόδιες εθνικές αρχές. 
Η µεν συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης 
µερικής παρακολούθησης δεν µπορεί να 
είναι µικρότερη από της εκπαίδευσης 
πλήρους παρακολούθησης, το δε επίπεδό 
της δεν δύναται να αλλοιώνεται από το 
χαρακτήρα της εκπαίδευσης µερικής 
παρακολούθησης που διαθέτει. 

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν 
τον τρόπο εκπαίδευσης µερικής 
παρακολούθησης, υπό τους όρους που 
αποδέχονται οι αρµόδιες εθνικές αρχές. Η 
µεν συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης 
µερικής παρακολούθησης δεν µπορεί να 
είναι µικρότερη από της εκπαίδευσης 
πλήρους παρακολούθησης, το δε επίπεδό 
της δεν δύναται να αλλοιώνεται από το 
χαρακτήρα της εκπαίδευσης µερικής 
παρακολούθησης που διαθέτει. 

 
Αιτιολόγηση 

Βλέπε την τροπολογία στο άρθρο 23, παράγραφος 4. 



PE 327.248 80/185 RR\517776EL.doc 

EL 

Τροπολογία 95 
Άρθρο 36 α (νέο) 

 Άρθρο 36α 
 Γνώσεις και δεξιότητες 
 Η εκπαίδευση της µαίας/του µαιευτή 

παρέχει την εγγύηση ότι η/ο 
ενδιαφερόµενη/ος έχει αποκτήσει τις 
ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες : 

 - Επαρκείς γνώσεις των επιστηµών επί των 
οποίων βασίζονται οι δραστηριότητες της 
µαίας/του µαιευτή, ιδίως της µαιευτικής 
και της γυναικολογίας 

 - Επαρκείς γνώσεις της επαγγελµατικής 
δεοντολογίας και της νοµοθεσίας 

 - Λεπτοµερή γνώση της βιολογικής 
λειτουργίας, της ανατοµίας και της 
φυσιολογίας στον τοµέα της µαιευτικής και 
του νεογέννητου, καθώς και γνώση των 
σχέσεων µεταξύ της κατάστασης της 
υγείας του ανθρώπου και του φυσικού και 
κοινωνικού περιβάλλοντος του και της 
συµπεριφοράς του. 

 - Επαρκή κλινική πείρα υπό την εποπτεία 
αναγνωρισµένου εξειδικευµένου 
προσωπικού στη µαιευτική και σε 
αναγνωρισµένα ιδρύµατα 

 - Επαρκή γνώση σχετικά µε την 
εκπαίδευση του υγειονοµικού προσωπικού 
και εµπειρία συνεργασίας µε το εν λόγω 
προσωπικό. 

 
Αιτιολόγηση 

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες πρέπει να εκτίθενται στο κείµενο της οδηγίας και όχι στα 
παραρτήµατα. 

Τροπολογία 96 
Άρθρο 38. παράγραφος 2 

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι 
µαίες/µαιευτές έχουν τουλάχιστον την 
ικανότητα ανάληψης και άσκησης των 
δραστηριοτήτων του παραρτήµατος V, 
σηµείο 5.5.3. 

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι 
µαίες/µαιευτές έχουν τουλάχιστον την 
ικανότητα ανάληψης και άσκησης των 
ακόλουθων δραστηριοτήτων: 

 - Παροχή σωστών πληροφοριών και 
συµβουλών στα θέµατα του οικογενειακού 
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προγραµµατισµού 
 - Εξακρίβωση της εγκυµοσύνης και στη 

συνέχεια παρακολούθηση της 
φυσιολογικής εγκυµοσύνης και εκτέλεση 
των εξετάσεων που είναι αναγκαίες για τον 
έλεγχο της εξέλιξης της φυσιολογικής 
εγκυµοσύνης 

 - Έγγραφη ή συµβουλευτική υπόδειξη για 
εκτέλεση των απαραίτητων εξετάσεων µε 
στόχο την όσο γίνεται πιο πρώιµη 
διάγνωση κάθε επικίνδυνης εγκυµοσύνης 

 - Κατάρτιση προγράµµατος προετοιµασίας 
των γονέων στο µελλοντικό ρόλο τους, 
εξασφάλιση της πλήρους προετοιµασίας 
τους για τον τοκετό και παροχή συµβουλών 
στον τοµέα της υγιεινής και της διατροφής 

 - Παροχή συνδροµής στην έγκυο κατά τη 
διάρκεια εξέλιξης του τοκετού και 
παρακολούθηση της κατάστασης του 
εµβρύου µε τα κατάλληλα κλινικά και 
τεχνικά µέσα 

 - Εκτέλεση του φυσιολογικού τοκετού στην 
περίπτωση που πρόκειται για κεφαλική 
προβολή περιλαµβανοµένης εν ανάγκη και 
της περινεοτοµίας και, σε επείγουσα 
περίπτωση, διενέργεια τοκετού ισχιακής 
προβολής 

 - ∆ιάγνωση στη µητέρα ή στο νεογνό 
συµπτωµάτων που φανερώνουν ανωµαλίες 
οι οποίες απαιτούν την παρέµβαση ιατρού 
καθώς και παροχή συνδροµής στον 
τελευταίο σε περίπτωση επέµβασης· λήψη 
επειγόντων µέτρων που επιβάλλονται σε 
απουσία ιατρού, ιδίως δακτυλική 
αποκόλληση του πλακούντα, η οποία 
ακολουθείται ενδεχοµένως από δακτυλική 
επισκόπηση της µήτρας 

 - Εξέταση και φροντίδα του νεογνού· λήψη 
όλων των µέτρων που επιβάλλονται σε 
περίπτωση ανάγκης και εφαρµογή, σε 
δεδοµένη περίπτωση, άµεσης ανανήψεως 

 - Παρακολούθηση και έλεγχο της λεχώνας 
και παροχή όλων των απαραίτητων 
συµβουλών που αποβλέπουν στην 
ανατροφή του νεογνού µε τις καλύτερες 
δυνατές συνθήκες  
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 - Εφαρµογή της θεραπείας που ορίζεται 
από τον ιατρό 

 - Τήρηση των απαραίτητων εγγράφων 
ιστορικών και αρχείων 

 
Αιτιολόγηση 

Οι δραστηριότητες πρέπει να εκτίθενται στο κείµενο της οδηγίας και όχι στα παραρτήµατα. 

Τροπολογία 97 
Άρθρο 40, παράγραφος 1α (νέα) 

  1α. Τα κράτη µέλη εξαρτούν τη χορήγηση 
διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων 
τίτλων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 
από τις κατωτέρω ελάχιστες 
προϋποθέσεις: 

 Η εκπαίδευση που οδηγεί στην απόκτηση 
πτυχίου, πιστοποιητικού ή άλλου επίσηµου 
τίτλου προϋποθέτει  

  α) επαρκή γνώση των φαρµάκων και των 
ουσιών που χρησιµοποιούνται για την 
παρασκευή φαρµάκων· 

  β) επαρκή γνώση της φαρµακευτικής 
τεχνολογίας και των φυσικών, χηµικών, 
βιολογικών και µικροβιολογικών δοκιµών 
των φαρµακευτικών προϊόντων· 

  γ) επαρκή γνώση του µεταβολισµού και 
των επιπτώσεων των φαρµακευτικών 
προϊόντων και της δράση των τοξικών 
ουσιών, καθώς και της χρήσης των 
φαρµακευτικών προϊόντων· 

  δ) επαρκείς γνώσεις που επιτρέπουν την 
αξιολόγηση των επιστηµονικών δεδοµένων 
που αφορούν φάρµακα ώστε βάσει αυτής 
να είναι δυνατό να παρέχονται οι 
κατάλληλες πληροφορίες, και 

  ε) επαρκείς γνώσεις των νοµικών και 
άλλων απαιτήσεων που συνδέονται µε την 
άσκηση της φαρµακευτικής. 

Αιτιολόγηση 

 Το κείµενο έχει ληφθεί από το αρχικό κείµενο της οδηγίας. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες του 
επαγγέλµατος αποτελούν τον πυρήνα του και εποµένως πρέπει να προβλέπονται στο κυρίως 
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κείµενο της οδηγίας και όχι σε παράρτηµα. 
 

Τροπολογία 98 
Άρθρο 40, παράγραφος 1β (νέα) 

 1β. Το αργότερο ένα χρόνο µετά την 
εκπνοή του χρονικού ορίου που προβλέπει 
το άρθρο 58, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο κατάλληλη 
πρόταση σχετικά µε την ειδίκευση στη 
νοσοκοµειακή φαρµακευτική. 
Το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο 
εξετάζουν τις εν λόγω προτάσεις εντός 
διετίας. 

Αιτιολόγηση 

 Είναι σκόπιµο να διατηρηθεί η δυνατότητα καθιέρωσης της ειδίκευσης της νοσοκοµειακής 
φαρµακευτικής που προβλέπεται ήδη στην οδηγία 85/432/ΕΚ. 
 

Τροπολογία 99 
Άρθρο 40, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο 

2. Ο τίτλος φαρµακευτικής εκπαίδευσης 
βεβαιώνει εκπαίδευση διάρκειας 
τουλάχιστον πέντε ετών, από τα οποία 
τουλάχιστον: 

2. Ο τίτλος φαρµακευτικής εκπαίδευσης 
βεβαιώνει εκπαίδευση διάρκειας 
τουλάχιστον πέντε ετών, από τα οποία 
τουλάχιστον: 

 
(∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο) 

Αιτιολόγηση 

Προσαρµογή του κειµένου και στις υπόλοιπες γλώσσες. 

Τροπολογία 100 
Άρθρο 40, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο 

Ο εν λόγω κύκλος σπουδών αφορά 
τουλάχιστον το πρόγραµµα του 
παραρτήµατος V, σηµείο 5.6.2.  

Εάν, λόγω ανεπάρκειας θέσεων στα 
ανοικτά στο κοινό φαρµακεία ή σε 
νοσοκοµεία κοντά σε εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα, κάποιο κράτος µέλος δεν είναι 
σε θέση να παράσχει εξάµηνη πρακτική 
άσκηση, δύναται να προβλέψει, για 
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διάστηµα όχι µεγαλύτερο του ηµίσεως της 
περιόδου πρακτικής άσκησης, την 
απασχόληση, υπό την ιδιότητα του 
φαρµακοποιού, σε επιχείρηση που 
παρασκευάζει φαρµακευτικά προϊόντα. Ο 
εν λόγω κύκλος σπουδών αφορά 
τουλάχιστον το πρόγραµµα του 
παραρτήµατος V, σηµείο 5.6.2. 

Αιτιολόγηση 

 Η προσθήκη αντικατοπτρίζει το κείµενο της αρχικής οδηγίας. Είναι σηµαντικό για τους νέους 
φαρµακοποιούς να έχουν την ευκαιρία να εργασθούν σε βιοµηχανική µονάδα κατά τη διάρκεια 
της περιόδου άσκησής τους. 

Τροπολογία 101 
Άρθρο 40, παράγραφος 2α (νέα) 

  2α. Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των 
επιµέρους κρατών µελών, η διαρκής 
εκπαίδευση εξασφαλίζει ότι τα άτοµα που 
έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους 
είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τις 
προόδους της φαρµακευτικής. 

Αιτιολόγηση 

Η δια βίου µάθηση είναι ιδιαιτέρως σηµαντική αν λάβουµε υπόψη την ταχύτητα µε την οποία 
προοδεύει η τεχνική και η επιστήµη σε ό,τι αφορά τα επαγγέλµατα στον τοµέα της υγείας. Για 
αυτόν τον λόγο η οδηγία 2001/19/ΕΚ (η οδηγία SLIM) πρόσθεσε ανάλογη διάταξη στο άρθρο 
23 παρ. 6 της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των ιατρών. Η πρόοδος 
στην φαρµακευτική είναι εξίσου ταχεία. ∆εδοµένου ότι τα δύο επαγγέλµατα αλληλοσυνδέονται 
και η γνώση των πρόσφατων ιατρικών και φαρµακευτικών εξελίξεων είναι εξίσου σηµαντική 
για την επιτυχή εξέταση των ασθενών, είναι σηµαντικό να συµπεριληφθεί διάταξη σχετικά µε τη 
διαρκή εκπαίδευση και στο επάγγελµα του φαρµακοποιού. Εναπόκειται πάντοτε στα κράτη µέλη 
να αποφασίσουν µε ποιο τρόπο θα εξασφαλισθεί η παράλληλη απόκτηση γνώσεων εκ µέρους 
των φαρµακοποιών συγχρόνως µε την πρόοδο της φαρµακευτικής επιστήµης, µέσω επαρκούς 
διαρκούς εκπαίδευσης.  

Τροπολογία 102 
Άρθρο 41, παράγραφος 1 

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
οι φαρµακευτικές δραστηριότητες είναι οι 
δραστηριότητες των οποίων η ανάληψη και 
η άσκηση εξαρτώνται, σε ένα ή περισσότερα 

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
οι φαρµακευτικές δραστηριότητες είναι οι 
δραστηριότητες των οποίων η ανάληψη και 
η άσκηση εξαρτώνται, σε ένα ή περισσότερα 
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κράτη µέλη, από απαιτήσεις 
επαγγελµατικών προσόντων και οι οποίες 
είναι ανοικτές στους κατόχους ενός εκ των 
τίτλων εκπαίδευσης που αναφέρονται στο 
παράρτηµα V, σηµείο 5.6.4. 

κράτη µέλη, από απαιτήσεις 
επαγγελµατικών προσόντων και οι οποίες 
είναι ανοικτές στους κατόχους ενός εκ των 
τίτλων εκπαίδευσης που απαριθµούνται 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

Τροπολογία 103 
Άρθρο 41, παράγραφος 2 

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι 
κάτοχοι τίτλου εκπαίδευσης 
πανεπιστηµιακού ή αναγνωρισµένου ως 
ισοδύναµου επιπέδου στον τοµέα της 
φαρµακευτικής που πληρούν τους όρους του 
άρθρου 40 να διαθέτουν τουλάχιστον την 
ικανότητα ανάληψης και άσκησης των 
δραστηριοτήτων του παραρτήµατος V, 
σηµείο 5.6.3, µε την επιφύλαξη, 
ενδεχοµένως, της απαίτησης 
συµπληρωµατικής επαγγελµατικής πείρας. 

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι 
κάτοχοι τίτλου εκπαίδευσης 
πανεπιστηµιακού ή αναγνωρισµένου ως 
ισοδύναµου επιπέδου στον τοµέα της 
φαρµακευτικής που πληρούν τους όρους του 
άρθρου 40 να διαθέτουν τουλάχιστον την 
ικανότητα ανάληψης και άσκησης των 
ακόλουθων δραστηριοτήτων µε την 
επιφύλαξη, ενδεχοµένως, της απαίτησης 
συµπληρωµατικής επαγγελµατικής πείρας: 

 - Καθορισµός της φαρµακευτικής µορφής 
των φαρµάκων 

 - Παρασκευή και έλεγχος των φαρµάκων 
 - Έλεγχος των φαρµάκων σε εργαστήριο 

ελέγχου φαρµάκων 
 - Αποθήκευση, διατήρηση και διανοµή των 

φαρµάκων στο στάδιο της χονδρικής 
πώλησης 

 - Προετοιµασία, έλεγχος, αποθήκευση και 
διανοµή των φαρµάκων στα ανοικτά στο 
κοινό φαρµακεία 

 - Προετοιµασία, έλεγχος, αποθήκευση και 
διάθεση των φαρµάκων στα νοσοκοµεία 

 - Παροχή πληροφοριών και συµβουλών 
σχετικά µε τα φάρµακα. 

 
Αιτιολόγηση 

Οι δραστηριότητες πρέπει να εκτίθενται στο κείµενο της οδηγίας και όχι στα παραρτήµατα. 

Τροπολογία 104 
Άρθρο 41, παράγραφος 2α (νέα) 

  2α. Τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να 
αναγνωρίζουν τους τίτλους εκπαίδευσης



PE 327.248 86/185 RR\517776EL.doc 

EL 

αναγνωρίζουν τους τίτλους εκπαίδευσης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε ό,τι 
αφορά την εγκατάσταση νέων φαρµακειών 
ανοικτών στο κοινό. Για τους σκοπούς της 
εφαρµογής της παρούσης οδηγίας, τα 
φαρµακεία που λειτουργούν για διάστηµα 
µικρότερο της τριετίας, θα θεωρούνται 
επίσης ως νέα. 

Αιτιολόγηση 

Η νέα παράγραφος 4α που προστίθεται στο άρθρο 41 έχει ληφθεί από την οδηγία 85/433/ΕΟΚ. 
Παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να µην αναγνωρίζουν διπλώµατα που έχουν χορηγηθεί 
από άλλα κράτη µέλη σε σχέση µε την εγκατάσταση νέων φαρµακείων. Το σκεπτικό πίσω από 
την εξαίρεση από την αυτόµατη αναγνώριση διπλωµάτων εξακολουθεί να ισχύει εξίσου και 
σήµερα όπως και το 1985. Ορισµένα κράτη µέλη περιορίζουν πράγµατι τον αριθµό των νέων 
φαρµακείων ενώ άλλα όχι. Τούτο θα µπορούσε να ενθαρρύνει τους φαρµακοποιούς από χώρες 
µε περιορισµένη την εγκατάσταση φαρµακείων να µετακινηθούν σε χώρες όπου δεν ισχύουν 
παρόµοιοι περιορισµοί και να ανοίξουν νέα φαρµακεία. Η προσβασιµότητα σε φαρµακευτικές 
υπηρεσίες ρυθµίζεται σε επίπεδο κρατών µελών και συνεπώς προκύπτει η ανάγκη να διατηρηθεί 
αυτή η παρέκκλιση ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι φαρµακευτικές υπηρεσίες υπόκεινται στις ίδιες 
ρυθµίσεις σε όλα τα κράτη µέλη. 

Τροπολογία 105 
Άρθρο 41, παράγραφος 4α (νέα) 

 
 4α. Τα κράτη µέλη εξακολουθούν να έχουν 

την ευθύνη για τη χορήγηση σχετικών 
αδειών για την εγκατάσταση φαρµακείων. 
Ειδικότερα, τα κράτη µέλη δεν χρειάζεται 
να κάνουν δεκτούς τίτλους επίσηµης 
κατάρτισης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 όσον αφορά την 
εγκατάσταση νέων φαρµακείων που 
ανοίγουν για το κοινό. Για τους σκοπούς 
εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, 
φαρµακεία τα οποία λειτουργούν λιγότερο 
από τρία έτη θεωρούνται επίσης νέα. 

Αιτιολόγηση 

Η νέα παράγραφος 4α που προστίθεται στο άρθρο 41 λαµβάνεται από την οδηγία 85/433/ΕΟΚ. 
Παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να µην κάνουν δεκτά διπλώµατα που εκδίδονται από 
άλλα κράτη µέλη όσον αφορά την εγκατάσταση νέων φαρµακείων. Η λογική που διέπει αυτή την 
παρέκκλιση από την αυτόµατη αναγνώριση διπλωµάτων εξακολουθεί να ισχύει σήµερα όπως 
και το 1985. Ορισµένα κράτη µέλη όντως περιορίζουν τον αριθµό νέων φαρµακείων που 
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µπορούν να εγκατασταθούν, ενώ άλλα δεν το πράττουν. Αυτό θα µπορούσε να παρακινήσει 
φαρµακοποιούς από χώρες µε περιορισµένη εγκατάσταση να µετακινηθούν σε χώρες χωρίς 
περιορισµούς και να ανοίξουν νέα φαρµακεία. Η δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες 
φαρµακείων ρυθµίζεται νοµικώς σε επίπεδο κράτους µέλους, ως εκ τούτου θεωρείται αναγκαίο 
να διατηρηθεί αυτή η παρέκκλιση προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι οι υπηρεσίες φαρµακείου 
ρυθµίζονται κατά δίκαιο τρόπο σε όλα τα κράτη µέλη. 

Τροπολογία 106 
Άρθρο 42 

1. Συνολικά, η εκπαίδευση αρχιτεκτόνων 
περιλαµβάνει τουλάχιστον είτε τέσσερα έτη 
σπουδών πλήρους παρακολούθησης, είτε έξι 
έτη σπουδών, εκ των οποίων τουλάχιστον 
τρία έτη πλήρους παρακολούθησης, σε 
πανεπιστήµιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό 
ίδρυµα και πιστοποιείται µε την επιτυχία σε 
εξέταση πανεπιστηµιακού επιπέδου. 

1. Συνολικά, η εκπαίδευση αρχιτεκτόνων 
περιλαµβάνει τουλάχιστον είτε πέντε έτη 
σπουδών πλήρους παρακολούθησης, είτε έξι 
έτη σπουδών, εκ των οποίων τουλάχιστον 
τέσσερα έτη υποχρεωτικής πλήρους 
παρακολούθησης, σε πανεπιστήµιο ή 
ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυµα και 
πιστοποιείται µε την επιτυχία σε εξέταση 
πανεπιστηµιακού επιπέδου. 

Η εν λόγω εκπαίδευση πανεπιστηµιακού 
επιπέδου και της οποίας η αρχιτεκτονική 
συνιστά το πρωταρχικό στοιχείο, πρέπει να 
διατηρεί την ισορροπία µεταξύ των 
θεωρητικών και πρακτικών πτυχών της 
εκπαίδευσης στον τοµέα της αρχιτεκτονικής 
και να διασφαλίζει την απόκτηση των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων που 
απαριθµούνται στο παράρτηµα V, σηµείο 
5.7.1. 

Η εν λόγω εκπαίδευση πανεπιστηµιακού 
επιπέδου και της οποίας η αρχιτεκτονική 
συνιστά το πρωταρχικό στοιχείο, πρέπει να 
διατηρεί την ισορροπία µεταξύ των 
θεωρητικών και πρακτικών πτυχών της 
εκπαίδευσης στον τοµέα της αρχιτεκτονικής 
και να διασφαλίζει την απόκτηση: 

 -  της ικανότητας για τη δηµιουργία 
αρχιτεκτονικών σχεδίων τα οποία να 
ικανοποιούν τις αισθητικές και τεχνικές 
απαιτήσεις· 

  -  επαρκών γνώσεων της ιστορίας και των 
θεωριών της αρχιτεκτονικής όπως και των 
συναφών τεχνών, τεχνολογιών και 
ανθρωπίνων επιστηµών· 

  -  γνώσης των καλών τεχνών ως 
παραγόντων που είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν την ποιότητα της 
αρχιτεκτονικής σύλληψης· 

 -  επαρκούς γνώσης της πολεοδοµίας, του 
πολεοδοµικού σχεδιασµού και των 
τεχνικών που εφαρµόζονται στη 
διαδικασία του πολεοδοµικού σχεδιασµού· 

 -  ικανότητας κατανόησης των σχέσεων, 
ό ά θ ώ
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αφενός, ανάµεσα στους ανθρώπους και τα 
κτίρια και, αφετέρου, ανάµεσα στα κτίρια 
και το περιβάλλον, όπως και της ανάγκης 
αρµονικού συνδυασµού των κτιρίων µε 
τους χώρους ανάλογα µε τις ανάγκες των 
ανθρώπων και την ανθρώπινη κλίµακα· 

  -  ικανοτήτων κατανόησης του 
επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα και του 
ρόλου του στην κοινωνία, ειδικότερα µέσω 
της επεξεργασίας σχεδίων τα οποία 
λαµβάνουν υπόψη τους κοινωνικούς 
παράγοντες· 

  -  της κατανόησης του στατικού 
σχεδιασµού, της οικοδοµικής και του 
έργου των πολιτικών µηχανικών, τα οποία 
συνδέονται µε το σχεδιασµό των κτιρίων· 

 -  επαρκών γνώσεων των προβληµάτων 
που έχουν σχέση µε τις φυσικές ιδιότητες 
των κτιρίων και των τεχνολογιών, όπως 
επίσης και τις λειτουργίες των κτιρίων µε 
σκοπό τον εφοδιασµό τους µε όλα τα 
στοιχεία εσωτερικής άνεσης και 
κλιµατικής προστασίας· 

  -  των τεχνικών δεξιοτήτων σχεδιασµού 
των κτιρίων ώστε να µπορούν να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτών που 
χρησιµοποιούν τις κατασκευές, 
λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τους 
οικονοµικούς περιορισµούς και τους 
οικοδοµικούς κανονισµούς. 

 1α. Εφόσον το κράτος µέλος ή η Επιτροπή 
έχουν αµφιβολίες εάν αναγνωρισµένα 
πιστοποιητικά επαγγελµατικής 
κατάρτισης, εξετάσεων ή άλλα 
πιστοποιητικά αντιστοιχούν στις αναγκαίες 
γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούν τα 
άρθρα 42 παρ. 1 και 43, η Επιτροπή 
υποβάλλει το θέµα στη συµβουλευτική 
επιτροπή που προβλέπουν οι παράγραφοι 5 
έως 7 για την κατάρτιση στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής πριν από την παρέλευση 3 
µηνών από την κοινοποίηση σε ένα κράτος 
µέλος ενός πιστοποιητικού επαγγελµατικών 
προσόντων. Η επιτροπή εκδίδει τη 
γνωµοδότησή της εντός 3 µηνών. Εντός 3 
µηνών από την έκδοση της γνωµοδότησης 
ή από την παρέλευση της προθεσµίας για 
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την έκδοση της γνωµοδότησης αυτής, τα 
εν λόγω διπλώµατα, πιστοποιητικά 
εξετάσεων ή αλλά πιστοποιητικά 
επαγγελµατικών προσόντων 
δηµοσιεύονται. Από τον κανόνα αυτόν 
εξαιρούνται οι παρακάτω δύο 
περιπτώσεις: 

 - εάν το εκδίδον κράτος µέλος 
τροποποιήσει την κοινοποίηση που 
προβλέπει το εδάφιο 1 ή  

 - εάν ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή 
εφαρµόσουν τα άρθρα 226 ή 227 της 
Συνθήκης για να προσφύγουν στο 
∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

  Η συµβουλευτική επιτροπή µπορεί να 
κληθεί να γνωµοδοτήσει από ένα κράτος 
µέλος ή από την Επιτροπή σε όλες τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος 
µέλος ή η Επιτροπή έχουν αµφιβολίες κατά 
πόσο διπλώµατα, πιστοποιητικά εξετάσεων 
ή άλλα πιστοποιητικά επαγγελµατικών 
προσόντων από τους καταλόγους που 
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις 
του άρθρου 42 παρ. 1 και του άρθρου 43. Η 
συµβουλευτική επιτροπή εκδίδει τη 
γνωµοδότησή της εντός 3 µηνών. 

  1β. Η Επιτροπή διαγράφει ένα δίπλωµα 
από τον κατάλογο που δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων είτε µε τη συγκατάθεση του 
ενδιαφερόµενου κράτους µέλους είτε βάσει 
απόφασης του ∆ικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

2. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που 
αναφέρονται στο παράρτηµα V, σηµείο 
5.7.1, δύνανται να τροποποιηθούν σύµφωνα 
µε τη διαδικασία του άρθρου 54, 
παράγραφος 2, µε σκοπό την προσαρµογή 
τους στην επιστηµονική και τεχνολογική 
πρόοδο. 

2. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, δύνανται 
να τροποποιηθούν σύµφωνα µε τη 
διαδικασία του άρθρου 54, παράγραφος 2, 
µε σκοπό την προσαρµογή τους στην 
επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο. 

Η εν λόγω επικαιροποίηση δεν είναι 
δυνατόν να συνεπάγεται, για κανένα κράτος 
µέλος, τροποποίηση των νοµοθετικών 
αρχών που ισχύουν για το καθεστώς των 

Η εν λόγω επικαιροποίηση δεν είναι 
δυνατόν να συνεπάγεται, για κανένα κράτος 
µέλος, τροποποίηση των νοµοθετικών 
αρχών που ισχύουν για το καθεστώς των 
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επαγγελµάτων όσον αφορά την εκπαίδευση 
και τους όρους πρόσβασης των φυσικών 
προσώπων. 

επαγγελµάτων όσον αφορά την εκπαίδευση 
και τους όρους πρόσβασης των φυσικών 
προσώπων. 

 2α. Αποστολή της συµβουλευτικής 
επιτροπής είναι να συµβάλει στην 
διασφάλιση ενός συγκρίσιµου και υψηλού 
επιπέδου κατάρτισης στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής σε ολόκληρη την 
Κοινότητα. Προς το σκοπό αυτό 
χρησιµοποιεί τα παρακάτω µέσα: 

 - εκτεταµένη ανταλλαγή πληροφοριών για 
τις µεθόδους της κατάρτισης καθώς και 
για το περιεχόµενο, το επίπεδο και τη δοµή 
των θεωρητικών και πρακτικών 
µαθηµάτων στα κράτη µέλη, 

 - ανταλλαγή απόψεων και πραγµατοποίηση 
διαβουλεύσεων για τη διαµόρφωση κοινών 
αντιλήψεων σχετικά µε τα επιδιωκόµενα 
επίπεδα κατάρτισης στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής καθώς και ενδεχοµένως σε 
ό,τι αφορά τη δοµή και το περιεχόµενο της 
κατάρτισης αυτής, συµπεριλαµβανοµένων 
των κριτηρίων για την πρακτική εµπειρία, 

 - διαρκής παρακολούθηση της διαδικασίας 
προσαρµογής της κατάρτισης στον τοµέα 
της αρχιτεκτονικής στην εξέλιξη των 
διδακτικών µεθόδων καθώς και στα νέα 
προβλήµατα τα οποία προκύπτουν για τους 
αρχιτέκτονες από την κοινωνική, 
επιστηµονική και τεχνολογική ανάπτυξη 
καθώς και σε σχέση µε την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

  Επιπλέον, η συµβουλευτική επιτροπή 
αναλαµβάνει ειδικά καθήκοντα σε σχέση 
µε τα µέτρα για την διευκόλυνση της 
εφαρµογής στην πράξη του δικαιώµατος 
ελεύθερης εγκατάστασης και του 
δικαιώµατος ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ. 
2. 

 Η συµβουλευτική επιτροπή κοινοποιεί στην 
Επιτροπή και στα κράτη µέλη τις 
γνωµοδοτήσεις και συστάσεις της, οι 
οποίες περιέχουν ενδεχοµένως προτάσεις 
για την τροποποίηση των άρθρων που 
αφορούν την κατάρτιση στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής εντός της ανά χείρας 
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οδηγίας. 
 Η συµβουλευτική επιτροπή συµβουλεύει 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε 
οποιοδήποτε άλλο θέµα αφορά την 
κατάρτιση στον τοµέα της αρχιτεκτονικής 
εφόσον της το ζητήσει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

 2β. Η συµβουλευτική επιτροπή αποτελείται 
από 3 εµπειρογνώµονες ανά κράτος µέλος 
και συγκεκριµένα από: 

 - έναν εµπειρογνώµονα από τους εν 
ενεργεία αρχιτέκτονες, 

 - έναν εµπειρογνώµονα από πανεπιστήµια 
ή από αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
αρχιτεκτονικής, 

 - έναν εµπειρογνώµονα από τις αρµόδιες 
κρατικές υπηρεσίες του αντίστοιχου 
κράτους µέλους. 

 Κάθε µέλος έχει έναν αναπληρωτή. Ο 
αναπληρωτής αυτός δικαιούται να 
συµµετέχει στις συνεδριάσεις της 
συµβουλευτικής επιτροπής µόνον όταν 
κωλύεται το τακτικό µέλος σύµφωνα µε 
την παράγραφο 1. 

  Τα µέλη και οι αναπληρωτές που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
ορίζονται από τα κράτη µέλη. Τα µέλη που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρώτη 
και δεύτερη περίπτωση και οι 
αναπληρωτές τους καθορίζονται ύστερα 
από πρόταση και ενδεδειγµένη 
διαβούλευση των αντιστοίχων τοµέων των 
ενεργών αρχιτεκτόνων και των 
πανεπιστηµίων ή αντίστοιχων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων αρχιτεκτονικής. 
Τα µέλη που ορίζονται µε τον τρόπο αυτό 
και οι αναπληρωτές τους διορίζονται από 
το Συµβούλιο. 

 Η θητεία των µελών της συµβουλευτικής 
επιτροπής είναι τριετής. Ύστερα από την 
παρέλευση της χρονικής αυτής περιόδου 
τα µέλη παραµένουν εν ενεργεία έως ότου 
διορισθεί αντικαταστάτης τους ή 
παραταθεί η θητεία τους. 

 Σε περίπτωση που πριν από την παρέλευση 
των 3 ετών η θητεία ενός µέλους διακοπεί 
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λόγω παραίτησής του, θανάτου ή 
αντικατάστασής του από άλλο µέλος µε τη 
διαδικασία του άρθρου 3, το νέο µέλος 
διορίζεται για τον εναποµείναντα χρόνο 
της θητείας. 

 2γ. Η συµβουλευτική επιτροπή εκλέγει από 
τις τάξεις της έναν πρόεδρο και δύο 
αντιπροέδρους. Καταρτίζει οικείο 
κανονισµό λειτουργίας. Η ηµερήσια 
διάταξη των συνεδριάσεων συντάσσεται 
από τον πρόεδρο της επιτροπής σε 
συνεννόηση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

  Η συµβουλευτική επιτροπή µπορεί να 
χρησιµοποιήσει οµάδες εργασίας και σε 
ιδιαίτερα προβλήµατα που προκύπτουν 
κατά την υλοποίηση του έργου της να 
καλέσει ή να ορίσει παρατηρητές ή 
εµπειρογνώµονες για την υποστήριξη του 
έργου της. 

Αιτιολόγηση 

Πρόκειται για συµβιβασµό µεταξύ όλων των κατατεθεισών τροπολογιών. 

Τροπολογία 107 
Άρθρο 42α (νέο) 

 Άρθρο 42α 
 Η οµάδα εργασίας που αναφέρεται στο 

άρθρο 42, παρ. 2 αποτελείται από τους 
εξής: 

 ∆ύο εµπειρογνώµονες από κάθε κράτος 
µέλος ως εξής: 

 - ένας εµπειρογνώµονας από τον 
συγκεκριµένο επαγγελµατικό κλάδο· 

 - ένας εµπειρογνώµονας από τα 
πανεπιστήµια ή ισότιµα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα στον τοµέα της αρχιτεκτονικής. 

 Προβλέπονται αναπληρωµατικά µέλη για 
κάθε µέλος της οµάδας εργασίας, τα οποία 
παρακολουθούν τις συνεδριάσεις µόνο σε 
περίπτωση απουσίας του τακτικού µέλους. 
Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη 
ορίζονται από τα κράτη µέλη µετά τη 
δέουσα διαβούλευση µε τον κλάδο και µε 
τα πανεπιστήµια ή τα ισότιµα 
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εκπαιδευτικά ιδρύµατα στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής. Τα ορισθέντα τακτικά και 
αναπληρωµατικά µέλη διορίζονται από το 
Συµβούλιο για 3ετή θητεία ή έως ότου 
αντικατασταθούν ή ανανεωθεί η θητεία 
τους. 

 Η οµάδα εργασίας εκλέγει πρόεδρο και δύο 
αντιπροέδρους από τα µέλη της και 
εγκρίνει τον κανονισµό λειτουργίας της. Η 
οµάδα εργασίας µπορεί να συστήσει 
οµάδες άµεσης δράσης και µπορεί να 
καλέσει ή να επιτρέψει σε παρατηρητές ή 
εµπειρογνώµονες να παρακολουθήσουν τις 
συνεδριάσεις της σε συνδυασµό µε 
συγκεκριµένη πτυχή των εργασιών της. 

 Γραµµατειακή υποστήριξη παρέχει η 
Επιτροπή. 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός είναι να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική σύνθεση της οµάδας εργασίας που θα 
συµβουλεύει την Επιτροπή για ζητήµατα που παραπέµπονται σε αυτή και θα εξασφαλίζει τη 
συνέχεια ενός βασικού δικαιώµατος των κρατών µελών σε ό,τι αφορά την ποιότητα της 
εκπαίδευσης στον τοµέα της αρχιτεκτονικής, όπως προβλέπεται σήµερα από το κοινοτικό 
κεκτηµένο και εφαρµόζεται συνετά από το 1987. Η παρούσα τροπολογία ακολουθεί τις 
συστάσεις της Επιτροπής στο έγγραφό της "COM 1999/177 τελικό" στο οποίο συνιστούσε τη 
διατήρηση των αρχιτεκτόνων. 
 

Τροπολογία 108 
Άρθρο 43, παράγραφος 1 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 42, 
αναγνωρίζεται επίσης ότι πληροί το άρθρο 
20 η τριετής εκπαίδευση των 
« Fachhochschulen » στην Οµοσπονδιακή 
∆ηµοκρατία της Γερµανίας, η οποία 
λειτουργούσε στις 5 Αυγούστου 1985, 
πληρούσε τις απαιτήσεις του άρθρου 42 και 
παρείχε πρόσβαση στις δραστηριότητες του 
άρθρου 44 στο συγκεκριµένο κράτος µέλος 
βάσει του επαγγελµατικού τίτλου 
αρχιτέκτονα, µε την προϋπόθεση ότι η 
εκπαίδευση συµπληρώνεται από περίοδο 
επαγγελµατικής πείρας τεσσάρων ετών, 
στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της 
Γερµανίας, η οποία βεβαιώνεται από 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 42, 
αναγνωρίζεται επίσης ότι πληρούν το άρθρο 
20 τα άτοµα που άρχισαν το αργότερο στις 
5 Αυγούστου 1985 τριετή εκπαίδευση σε 
« Fachhochschulen » στην Οµοσπονδιακή 
∆ηµοκρατία της Γερµανίας, ως 
αρχιτέκτονες σε κύκλους σπουδών η οποία 
πληρούσε τις απαιτήσεις του άρθρου 42 και 
παρείχε πρόσβαση στις δραστηριότητες του 
άρθρου 44 στο συγκεκριµένο κράτος µέλος 
βάσει του επαγγελµατικού τίτλου 
αρχιτέκτονα, µε την προϋπόθεση ότι η 
εκπαίδευση συµπληρώνεται από περίοδο 
επαγγελµατικής πείρας τεσσάρων ετών, 
στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της 



PE 327.248 94/185 RR\517776EL.doc 

EL 

πιστοποιητικό που χορηγείται από την 
επαγγελµατική τάξη στον πίνακα της οποίας 
είναι εγγεγραµµένος ο αρχιτέκτονας που 
επιθυµεί να επωφεληθεί των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας. 

Γερµανίας, η οποία βεβαιώνεται από 
πιστοποιητικό που χορηγείται από την 
επαγγελµατική τάξη στον πίνακα της οποίας 
είναι εγγεγραµµένος ο αρχιτέκτονας που 
επιθυµεί να επωφεληθεί των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας. 

Η επαγγελµατική τάξη πρέπει 
προηγουµένως να ορίσει ότι οι εργασίες που 
θα πραγµατοποιηθούν από τον οικείο 
αρχιτέκτονα στον τοµέα της αρχιτεκτονικής 
συνιστούν πειστική εφαρµογή του συνόλου 
των γνώσεων και δεξιοτήτων του 
παραρτήµατος V, σηµείο 5.7.1. Το εν λόγω 
πιστοποιητικό χορηγείται βάσει της ίδιας 
διαδικασίας µε εκείνη που ισχύει για την 
εγγραφή στον πίνακα της επαγγελµατικής 
τάξης. 

Η επαγγελµατική τάξη πρέπει 
προηγουµένως να ορίσει ότι οι εργασίες που 
θα πραγµατοποιηθούν από τον οικείο 
αρχιτέκτονα στον τοµέα της αρχιτεκτονικής 
συνιστούν πειστική εφαρµογή του συνόλου 
των γνώσεων και δεξιοτήτων άρθρου 42. Το 
εν λόγω πιστοποιητικό χορηγείται βάσει της 
ίδιας διαδικασίας µε εκείνη που ισχύει για 
την εγγραφή στον πίνακα της 
επαγγελµατικής τάξης. 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόµενη στο πρώτο εδάφιο αλλαγή αποσκοπεί στην ακριβή µεταφορά των διατάξεων 
της οδηγίας των αρχιτεκτόνων ώστε να εξασφαλισθεί ότι η νέα οδηγία δεν εισάγει διακρίσεις 
αλλά ούτε εισάγει επιεικέστερες διατάξεις από αυτές που ισχύουν σήµερα. Πρέπει να γίνεται 
αναφορά στα άτοµα και όχι στους κύκλους σπουδών καθώς είναι πιθανό οι εν λόγω σπουδές να 
υφίστανται ακόµη σήµερα. 
 

Τροπολογία 109 
Άρθρο 45α (νέο) 

 Άρθρο 45α 
 Μηχανικοί 
 Εκπαίδευση µηχανικών 
 1. Η εκπαίδευση µηχανικών περιλαµβάνει 

τουλάχιστον 4 έτη σπουδών πλήρους 
παρακολούθησης ή 7 έτη, από τα οποία 
τουλάχιστον 3 έτη πλήρους 
παρακολούθησης, σε πανεπιστήµιο ή 
ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυµα. Η 
εκπαίδευση αυτή πιστοποιείται µε την 
επιτυχία σε εξέταση πανεπιστηµιακού 
επιπέδου.  

  2. Η εν λόγω εκπαίδευση έχει ως 
πρωταρχικό της στοιχείο τη µηχανική, 
πρέπει να διατηρεί την ισορροπία µεταξύ 
των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών 
στον τοµέα των τεχνολογικών καινοτοµιών 
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και να εγγυάται την απόκτηση των 
γνώσεων και δεξιοτήτων που 
περιγράφονται στο παράρτηµα V.8, σηµείο 
5.8.1.  

  3. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που 
περιγράφονται στο παράρτηµα V.8, σηµείο 
5.8.1, δύνανται να τροποποιηθούν 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 54, 
παράγραφος 2, µε σκοπό την προσαρµογή 
τους στην επιστηµονική και τεχνολογική 
πρόοδο. 

  ∆εν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν οι 
νοµοθετικές αρχές που ισχύουν για το 
καθεστώς των επαγγελµάτων όσον αφορά 
την εκπαίδευση και τους όρους πρόσβασης 
των φυσικών προσώπων που είναι 
εγκαταστηµένα σε οποιοδήποτε κράτος 
µέλος. 

Αιτιολόγηση 

Αυτονόητη. 

 
Τροπολογία 110 

Άρθρο 46, παράγραφος 2 

2. Το κράτος µέλος υποδοχής δύναται, εάν 
γνωρίζει ότι έχουν συµβεί σοβαρά και 
συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά πριν 
από την εγκατάσταση του ενδιαφεροµένου 
στο υπό εξέταση κράτος εκτός της 
επικράτειάς του και τα οποία θεωρείται ότι 
µπορούν να επηρεάσουν εντός του κράτους 
αυτού την άσκηση της υπό εξέταση 
δραστηριότητας, να ενηµερώνει σχετικώς 
το κράτος µέλος καταγωγής. 

2. Τα κράτη µέλη αλληλοενηµερώνονται 
σχετικά µε σοβαρά και συγκεκριµένα 
πραγµατικά περιστατικά που κατά την 
εγκατάσταση του ενδιαφεροµένου θεωρείται 
ότι µπορούν να επηρεάσουν την άσκηση της 
επαγγελµατικής δραστηριότητάς του 
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους προστασίας των καταναλωτών, οι πληροφορίες ή τα σηµαντικά θέµατα που 
αφορούν και µπορούν να επηρεάσουν την άσκηση µιας συγκεκριµένης δραστηριότητας πρέπει 
να αντικατασταθούν. 
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Τροπολογία 111 
Άρθρο 46, παράγραφος 2 

2. Το κράτος µέλος υποδοχής δύναται, εάν 
γνωρίζει ότι έχουν συµβεί σοβαρά και 
συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά 
πριν από την εγκατάσταση του 
ενδιαφεροµένου στο υπό εξέταση κράτος 
εκτός της επικράτειάς του και τα οποία 
θεωρείται ότι µπορούν να επηρεάσουν 
εντός του κράτους αυτού την άσκηση της 
υπό εξέταση δραστηριότητας, να 
ενηµερώνει σχετικώς το κράτος µέλος 
καταγωγής. 

2. Το κράτος µέλος υποδοχής δύναται, εάν 
γνωρίζει ότι έχουν συµβεί σοβαρά και 
συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά τα 
οποία θεωρείται ότι µπορούν να 
επηρεάσουν εντός του κράτους αυτού την 
άσκηση της υπό εξέταση δραστηριότητας, 
να ενηµερώνει σχετικώς το κράτος µέλος 
καταγωγής. 

 
Αιτιολόγηση 

Το µέτρο αυτό πρέπει να προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των ενδιαφερόµενων 
κρατών µελών οποτεδήποτε και οπουδήποτε συνάγεται από τις περιστάσεις ότι κάποιο άτοµο 
παραβίασε τους επαγγελµατικούς κανόνες, ανεξάρτητα από το πότε ή το πού συνέβησαν 
παρόµοια περιστατικά. 
 

Τροπολογία 112 
Άρθρο 48, παράγραφος 1 

1. Εφόσον σε κράτος µέλος υποδοχής, η 
χρήση του επαγγελµατικού τίτλου σχετικά 
µε µία από τις δραστηριότητες του υπό 
εξέταση επαγγέλµατος έχει ρυθµιστεί 
νοµοθετικώς, οι υπήκοοι των άλλων 
κρατών µελών που εξουσιοδοτούνται να 
ασκούν νοµοθετικώς κατοχυρωµένο 
επάγγελµα βάσει του τίτλου III φέρουν τον 
επαγγελµατικό τίτλο του κράτους µέλους 
υποδοχής, ο οποίος, στο συγκεκριµένο 
κράτος, αντιστοιχεί στο εν λόγω 
επάγγελµα, και κάνουν χρήση της 
ενδεχόµενης σύντµησής του 

1. Εφόσον σε κράτος µέλος υποδοχής, η 
χρήση του επαγγελµατικού τίτλου σχετικά 
µε µία από τις δραστηριότητες του υπό 
εξέταση επαγγέλµατος έχει ρυθµιστεί 
νοµοθετικώς, οι υπήκοοι των άλλων 
κρατών µελών που εξουσιοδοτούνται να 
ασκούν νοµοθετικώς κατοχυρωµένο 
επάγγελµα βάσει του τίτλου III φέρουν τον 
επαγγελµατικό τίτλο του κράτους µέλους 
υποδοχής, ο οποίος, στο συγκεκριµένο 
κράτος, αντιστοιχεί στο εν λόγω 
επάγγελµα, και κάνουν χρήση της 
ενδεχόµενης σύντµησής του. 

Ωστόσο, εφόσον η πρόσβαση σε 
επάγγελµα στο κράτος µέλος υποδοχής 
είναι µερική κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 
4, παράγραφος 3, το εν λόγω κράτος 
µέλος µπορεί να συνοδεύει τον 
επαγγελµατικό τίτλο από κατάλληλη 
µνεία. 

διαγράφεται 
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Αιτιολόγηση 

Η διάταξη που επιτρέπει στον επαγγελµατία τα προσόντα του οποίου στο κράτος µέλος 
προέλευσης αντιπροσωπεύουν απλώς τµήµα ενός νοµικώς κατοχυρωµένου επαγγέλµατος στο 
κράτος µέλος προορισµού και η διαφορά των οποίων δεν µπορεί να καλυφθεί  µε 
αντισταθµιστικό µέτρο, να έχει πρόσβαση στο κράτος προορισµού αποκλειστικά στη 
δραστηριότητα που πραγµατοποιείται στο κράτος προέλευσης, δηµιουργεί σηµαντικά 
προβλήµατα 

Ο πελάτης πράγµατι, δύσκολα µπορεί να γνωρίζει τις ειδικές και περιορισµένες γνώσεις του 
διακινούµενου επαγγελµατία στον οποίον θα έπρεπε να αποδοθεί ένας εντελώς νέος τίτλος 
σπουδών σε σχέση µε τον εθνικό  

Η διάταξη αυτή δηµιουργεί επιπλοκές σύγχυση και πιθανότητες καταχρήσεων έναντι των 
πελατών και πρέπει εποµένως να καταργηθεί. 

Ο διακινούµενος επαγγελµατίας πρέπει να ενσωµατωθεί ενδεχοµένως µετά την εφαρµογή 
αντισταθµιστικών µέτρων, στη χώρα προορισµού. 

Εάν δεν είναι σε θέση να το πράξει θα ασκήσει το επάγγελµα µε τον τίτλο προέλευσης σε 
καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. 
 

Τροπολογία 113 
Άρθρο 48, παράγραφος 2α (νέα) 

  (2α) Εφόσον σε ένα κράτος µέλος η έναρξη 
των δραστηριοτήτων που προβλέπονται 
στο άρθρο 2 ή η άσκηση τους στο πλαίσιο 
της περιγραφής των επαγγελµάτων του 
κράτους µέλους υποδοχής εξαρτάται, 
εκτός από την εκπλήρωση των απαιτήσεων 
του Τίτλου ΙΙΙ Κεφάλαιο ΙΙΙ και των 
παραρτηµάτων ή από την κατοχή ενός 
διπλώµατος, πιστοποιητικού εξετάσεων ή 
άλλου πιστοποιητικού, και από την 
απόκτηση πρακτικής εµπειρίας για 
ορισµένο χρονικό διάστηµα, τότε το 
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος αναγνωρίζει 
ως επαρκές πιστοποιητικό µία βεβαίωση 
του κράτους µέλους καταγωγής ή του 
κράτους µέλους προέλευσης από την οποία 
προκύπτει ότι απαιτήθηκαν οι πρακτικές 
αυτές εµπειρίες κατά τη διάρκεια 
αντίστοιχης περιόδου στο κράτος µέλος 
καταγωγής ή στο κράτος µέλος 
προέλευσης. Η πιστοποίηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 43, παρ. 1, εδάφιο 1 



PE 327.248 98/185 RR\517776EL.doc 

EL 

αναγνωρίζεται για αρχιτέκτονες ως 
επαρκής απόδειξη µε βάση την παρούσα 
παράγραφο. 

Αιτιολόγηση 

Οι αλλαγές διασφαλίζουν τη συνοχή των διατάξεων που προέρχονται από τις τοµεακές οδηγίες 
για την αρχή της χώρας προέλευσης, την χρησιµοποίηση του τίτλου σπουδών και την 
επαγγελµατική εµπειρία. Η αναφορά της αρµοδιότητας των κρατών µελών, πέρα από το 
διπλώµατα που απαριθµούνται στα παραρτήµατα V σχετικά µε τα επαγγέλµατα σύµφωνα µε τον 
Τίτλο ΙΙΙ Κεφάλαιο ΙΙΙ (που προηγουµένως ρυθµιζόταν από τοµεακές οδηγίες), να απαιτούν και 
απόδειξη της επαγγελµατικής εµπειρίας, προκύπτει µέχρι τώρα µόνο από το άρθρο 46, παρ. 1 σε 
συνδυασµό µε το παράρτηµα VΙΙ αριθ. 1 β). Αυτή η αρµοδιότητα που χρησιµεύει στην 
εξασφάλιση της ποιότητας και κατά συνέπεια στην προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να 
είναι σαφής µέσα στο κείµενο της οδηγίας.  

Η διευκρίνιση στο τέλος της παραγράφου 2 εξηγείται από την ανάγκη παραποµπής στην 
εξαιρετική ρύθµιση της κατάρτισης των αρχιτεκτόνων στα γερµανικά τεχνικά πανεπιστήµια. 

Το προηγούµενο άρθρο 48 παρ. 2 µετατίθεται και γίνεται άρθρο 48 παρ. 3 (νέο). 

Τροπολογία 114 
Άρθρο 49 

1. Οι δικαιούχοι της αναγνώρισης των 
επαγγελµατικών προσόντων διαθέτουν τις 
απαιτούµενες γλωσσικές γνώσεις για την 
άσκηση του επαγγέλµατος στο κράτος 
µέλος υποδοχής. 

Ο µετανάστης παρέχει διαβεβαιώσεις ότι 
διαθέτει τις απαιτούµενες γλωσσικές 
γνώσεις για την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας πριν 
από την ανάληψη αυτής της 
δραστηριότητας στο κράτος µέλος 
υποδοχής. Το τελευταίο δύναται να 
απαιτήσει από τον ενδιαφερόµενο να 
αποδείξει τη γλωσσική του επάρκεια πριν 
του χορηγήσει την άδεια. 

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, κατά 
περίπτωση, οι δικαιούχοι να αποκτούν τις 
απαραίτητες γλωσσικές γνώσεις για την 
άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητάς τους στο κράτος µέλος 
υποδοχής. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Προκειµένου να περιφρουρηθεί η ασφάλεια του ασθενούς και του χρήστη των υπηρεσιών, η 
ικανότητα για αποτελεσµατική επικοινωνία στη γλώσσα/ες του κράτους υποδοχής πρέπει να 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος. 
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Τροπολογία 115 
Άρθρο 51 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, 
παράγραφος 1, και του άρθρου 6, πρώτο 
εδάφιο, στοιχείο β), τα κράτη µέλη που 
απαιτούν από τα πρόσωπα που έχουν 
αποκτήσει τα επαγγελµατικά προσόντα τους 
στο έδαφός τους την ολοκλήρωση 
προπαρασκευαστικής πρακτικής εξάσκησης 
και/ή περιόδου επαγγελµατικής πείρας για 
να συνάψουν σύµβαση µε ταµείο ασφάλισης 
ασθενείας, απαλλάσσουν από τη 
συγκεκριµένη υποχρέωση τους κατόχους 
επαγγελµατικών προσόντων που έχουν 
αποκτηθεί σε άλλο κράτος µέλος. 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, 
παράγραφος 1, και του άρθρου 6, πρώτο 
εδάφιο, στοιχείο β), τα κράτη µέλη που 
απαιτούν από τα πρόσωπα που έχουν 
αποκτήσει τα επαγγελµατικά προσόντα τους 
στο έδαφός τους την ολοκλήρωση 
προπαρασκευαστικής πρακτικής εξάσκησης 
και/ή περιόδου επαγγελµατικής πείρας για 
να συνάψουν σύµβαση µε ταµείο ασφάλισης 
ασθενείας, απαλλάσσουν από τη 
συγκεκριµένη υποχρέωση τους κατόχους 
επαγγελµατικών προσόντων που έχουν 
αποκτηθεί σε άλλο κράτος µέλος και τούτο 
σε ό,τι αφορά τη συνέχιση των 
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που 
απαριθµούνται στην παρούσα οδηγία ή στα 
παραρτήµατά της. 

Αιτιολόγηση 

Αυτό το άρθρο υποχρεώνει τα κράτη µέλη να επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών από 
αλλοδαπούς επαγγελµατίες µε επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταµείων χωρίς περαιτέρω 
απαιτήσεις. Εντούτοις, ορισµένα κράτη µέλη επιτρέπουν ή δύνανται να επιτρέπουν στο µέλλον 
την παροχή ορισµένων πρόσθετων ειδικών υπηρεσιών, όπως π.χ. η φαρµακευτική περίθαλψη 
σε ασθενείς που υποφέρουν από χρόνιες ασθένειες, κατεπείγουσα αντισύλληψη, κλπ. που 
καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταµεία. Παρόµοιες υπηρεσίες δεν αποτελούν µέρος των 
συνήθων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, αλλά απαιτούν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες. Για 
λόγους προστασίας των καταναλωτών, τα κράτη µέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
επιβάλλουν τις ίδιες απαιτήσεις για την παροχή αυτών των πρόσθετων ειδικών υπηρεσιών σε 
παρόχους υπηρεσιών από άλλα κράτη µέλη ανάλογες προς αυτές που ισχύουν στο έδαφός τους. 
Η τροπολογία στο νέο άρθρο 52 διασαφηνίζει εποµένως ότι η υποχρέωση των κρατών µελών 
να άρουν αυτές τις απαιτήσεις αναφέρεται µόνον στις συνήθεις επαγγελµατικές δραστηριότητες 
σε αντίθεση µε τις πρόσθετες ειδικές υπηρεσίες. 

Τροπολογία 116 
Άρθρο 52 

Αρµόδιες αρχές Αρµόδιοι οργανισµοί 
1. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 
υποδοχής και του κράτους µέλους 
καταγωγής συνεργάζονται στενά και 
παρέχουν αµοιβαία υποστήριξη µε σκοπό 
την ευχερέστερη εφαρµογή της παρούσας 
οδηγίας. Οι εν λόγω αρχές διασφαλίζουν 

1. Οι αρµόδιοι οργανισµοί του κράτους 
µέλους υποδοχής και του κράτους µέλους 
καταγωγής συνεργάζονται στενά και 
παρέχουν αµοιβαία υποστήριξη µε σκοπό 
την ευχερέστερη εφαρµογή της παρούσας 
οδηγίας. Οι εν λόγω οργανισµοί 
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τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των 
πληροφοριών που ανταλλάσσουν. 

διασφαλίζουν τον εµπιστευτικό χαρακτήρα 
των πληροφοριών που ανταλλάσσουν. 

2. Κάθε κράτος µέλος ορίζει, το αργότερο 
κατά την εκπνοή της προβλεπόµενης στο 
άρθρο 58 προθεσµίας, τις αρµόδιες αρχές 
και τους αρµόδιους οργανισµούς που είναι 
εξουσιοδοτηµένοι να χορηγούν ή να 
παραλαµβάνουν τους τίτλους εκπαίδευσης 
και άλλα έγγραφα ή πληροφορίες, καθώς και 
τους φορείς που είναι εξουσιοδοτηµένοι να 
παραλαµβάνουν τις αιτήσεις και να 
λαµβάνουν τις αποφάσεις που αναφέρονται 
στην παρούσα οδηγία και να ενηµερώνουν 
πάραυτα τα άλλα κράτη µέλη και την 
Επιτροπή σχετικώς. 

2. Κάθε κράτος µέλος ορίζει, το αργότερο 
κατά την εκπνοή της προβλεπόµενης στο 
άρθρο 58 προθεσµίας, τους αρµόδιους 
οργανισµούς που είναι εξουσιοδοτηµένοι να 
χορηγούν ή να παραλαµβάνουν τους τίτλους 
εκπαίδευσης και άλλα έγγραφα ή 
πληροφορίες, καθώς και τους φορείς που 
είναι εξουσιοδοτηµένοι να παραλαµβάνουν 
τις αιτήσεις και να λαµβάνουν τις αποφάσεις 
που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία και 
να ενηµερώνουν πάραυτα τα άλλα κράτη 
µέλη και την Επιτροπή σχετικώς. 

3. Κάθε κράτος µέλος ορίζει έναν 
συντονιστή των δραστηριοτήτων των αρχών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
ενηµερώνει σχετικώς τα άλλα κράτη µέλη 
και την Επιτροπή. 

3. Κάθε κράτος µέλος ορίζει έναν 
συντονιστή των δραστηριοτήτων των 
οργανισµών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και ενηµερώνει σχετικώς τα 
άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή. 

Οι συντονιστές αναλαµβάνουν τα ακόλουθα 
καθήκοντα: 

Οι συντονιστές αναλαµβάνουν τα ακόλουθα 
καθήκοντα: 

α) να προωθούν την οµοιόµορφη εφαρµογή 
της παρούσας οδηγίας· 

α) να προωθούν την οµοιόµορφη εφαρµογή 
της παρούσας οδηγίας· 

β) να συγκεντρώνουν κάθε χρήσιµη 
πληροφορία για την εκτέλεση της παρούσας 
οδηγίας και ιδίως τις πληροφορίες που 
αφορούν τους όρους πρόσβασης στα 
νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα 
στα κράτη µέλη.  

β) να συγκεντρώνουν κάθε χρήσιµη 
πληροφορία για την εκτέλεση της παρούσας 
οδηγίας και ιδίως τις πληροφορίες που 
αφορούν τους όρους πρόσβασης στα 
νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα 
στα κράτη µέλη.  

Για την επιτέλεση της αποστολής που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, στοιχείο 
β), οι συντονιστές µπορούν να αποταθούν 
στα σηµεία επαφής που αναφέρονται στο 
άρθρο 53. 

διαγράφεται 

 3α. Ο αρµόδιος οργανισµός που προβλέπει 
το άρθρο 52 έχει την εξής αποστολή: 

 α) Ενηµέρωση των πολιτών και των άλλων 
αρµόδιων οργανισµών των άλλων κρατών 
µελών για όλα τα σηµαντικά θέµατα σε 
συνάρτηση µε την αναγνώριση των 
επαγγελµατικών προσόντων σύµφωνα µε 
την παρούσα οδηγία και κυρίως την 
παροχή πληροφοριών για εθνικές 
νοµοθετικές διατάξεις που αφορούν την 
έναρξη και άσκηση µιας επαγγελµατικής 
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δραστηριότητας συµπεριλαµβανοµένων 
του κοινωνικού δικαίου καθώς και λοιπών 
κανόνων του επαγγελµατικού χώρου. 

  β) Υποστήριξη των πολιτών κατά την 
άσκηση των δικαιωµάτων που απολαύουν 
δυνάµει αυτής της οδηγίας, εάν χρειαστεί 
µε χρησιµοποίηση και άλλων αρµοδίων 
οργανισµών του κράτους µέλους υποδοχής. 

 Οι αρµόδιοι οργανισµοί ενηµερώνουν την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός 2 µηνών 
αφότου επιληφθούν των περιπτώσεων που 
τους έχουν ανατεθεί δυνάµει του εδαφίου 1, 
στοιχείο β). 

Αιτιολόγηση 

Η αντικατάσταση της διατύπωσης "αρµόδιες αρχές" από την διατύπωση "αρµόδιοι οργανισµοί" 
καθιστά σαφή την αρµοδιότητα της εκάστοτε ενδιαφερόµενης επαγγελµατικής οµάδας ως 
διαχειριστή των δικών της υποθέσεων. Με την αρχή της έµµεσης, δηµοκρατικά 
νοµιµοποιούµενης αυτοδιοίκησης επιτυγχάνεται αποτελεσµατική και διαφανής συνεργασία στη 
διαχείριση προς όφελος της επαγγελµατικής κινητικότητας, αποσυµφορούνται οι κρατικές 
υπηρεσίες και προστατεύεται το δηµόσιο συµφέρον. 

Τροπολογία 117 
 Άρθρο 52, παράγραφος 1 

1. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 
υποδοχής και του κράτους µέλους 
καταγωγής συνεργάζονται στενά και 
παρέχουν αµοιβαία υποστήριξη µε σκοπό 
την ευχερέστερη εφαρµογή της παρούσας 
οδηγίας. Οι εν λόγω αρχές διασφαλίζουν 
τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των 
πληροφοριών που ανταλλάσσουν. 

1. Οι επαγγελµατικές τάξεις ή οι ανάλογοι 
αρµόδιοι οργανισµοί του κράτους µέλους 
υποδοχής και του κράτους µέλους 
καταγωγής συνεργάζονται στενά και 
παρέχουν αµοιβαία υποστήριξη µε σκοπό 
την ευχερέστερη εφαρµογή της παρούσας 
οδηγίας. Οι εν λόγω φορείς διασφαλίζουν 
τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των 
πληροφοριών που ανταλλάσσουν. 

 
Αιτιολόγηση 

Αυτονόητη. 
 

Τροπολογία 118 
Άρθρο 53 

Κάθε κράτος µέλος ορίζει, το αργότερο 
κατά την εκπνοή της προβλεπόµενης στο 
άρθρο 58 προθεσµίας, ένα σηµείο επαφής 

∆ιαγράφεται 
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που αναλαµβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα: 
α) να παράσχει στους πολίτες και στα 
σηµεία επαφής των άλλων κρατών µελών 
κάθε χρήσιµη πληροφορία για την 
προβλεπόµενη στην παρούσα οδηγία 
αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων και, ιδίως, πληροφορίες 
σχετικά µε την εθνική νοµοθεσία που 
διέπει τα επαγγέλµατα και την άσκησή 
τους, συµπεριλαµβανοµένης της 
κοινωνικής νοµοθεσίας, καθώς και, 
ενδεχοµένως, των κανόνων δεοντολογίας· 

 

β) να βοηθά τους πολίτες στην άσκηση των 
δικαιωµάτων που παρέχει η παρούσα 
οδηγία, ακόµη και, ενδεχοµένως, µέσω της 
συνεργασίας µε τα άλλα σηµεία επαφής και 
τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 
υποδοχής. Τα σηµεία επαφής ενηµερώνουν 
την Επιτροπή σχετικά µε τις περιπτώσεις 
που εξετάζονται για το σκοπό αυτό εντός 
προθεσµίας δύο µηνών από την προσφυγή 
σε αυτά. 

 

Τα σηµεία επαφής ενηµερώνουν την 
Επιτροπή για τα εξεταζόµενα στο πρώτο 
εδάφιο, στοιχείο β), ζητήµατα εντός δύο 
µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία 
επιλαµβάνονται των εν λόγω ζητηµάτων. 

 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να υπάρχει µία µόνο αρµόδια υπηρεσία για να αρθούν τα διοικητικά εµπόδια και να 
διευκολυνθεί η διασυνοριακή κινητικότητα. 
Η ρύθµιση που περιέχεται στο άρθρο 53 επαναλαµβάνεται σε τροποποιηµένη µορφή ως νέα 
παράγραφος στο άρθρο 52. 

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 8 και στο άρθρο 52. 

 
Τροπολογία 119 

Άρθρο 54, παράγραφος 1 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή 
για την αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων, εφεξής καλούµενη "η 
επιτροπή", η οποία αποτελείται από έναν 
εκπρόσωπο από κάθε κράτος µέλος και η 
προεδρία της ασκείται από εκπρόσωπο της 
Επιτροπής. 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή 
για την αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων των επαγγελµάτων που 
καλύπτονται από το Κεφάλαιο Ι, Τίτλος ΙΙΙ 
και µία επιτροπή για την αναγνώριση των 
επαγγελµατικών προσόντων των 
επαγγελµάτων που καλύπτονται από το 
Κ άλ ΙΙΙ Τί λ ΙΙΙ ξή
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Κεφάλαιο ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ, εφεξής 
καλούµενες "οι επιτροπές", οι οποίες 
αποτελούνται από έναν εκπρόσωπο από 
κάθε κράτος µέλος και η προεδρία τους 
ασκείται από εκπρόσωπο της Επιτροπής. 

 Επιπλέον, καλούνται εµπειρογνώµονες από 
τις αντίστοιχες επαγγελµατικές οµάδες ως 
παρατηρητές στις επιτροπές αυτές ούτως 
ώστε τα τακτικά µέλη τους να έχουν άµεση 
πρόσβαση στην πραγµατογνωµοσύνη τους 
στους αντίστοιχους επιστηµονικούς και 
επαγγελµατικούς τοµείς. 

Αιτιολόγηση 

Για την αξιοποίηση της πραγµατογνωσίας των ενδιαφερόµενων επαγγελµατικών οµάδων 
προβλεπόταν µέχρι τώρα στις τοµεακές οδηγίες συµµετοχή των εµπειρογνωµόνων από τις 
διάφορες επαγγελµατικές οµάδες στις εργασίες των διαφόρων συµβουλευτικών επιτροπών 
(πρβλ. αποφάσεις 75/364/ΕΟΚ, 75/365/ΕΟΚ, 77/454/ΕΟΚ, 78/1028/ΕΟΚ, 80/156/ΕΟΚ, 
85/434/ΕΟΚ). 

Εφεξής, η οδηγία θα περιλαµβάνει και τα τοµεακά και τα λοιπά επαγγέλµατα. Κατά συνέπεια 
ενδείκνυται η δηµιουργία δύο διαφορετικών επιτροπών ρύθµισης, µιας για τα τοµεακά και µιας 
για τα λοιπά επαγγέλµατα ούτως ώστε να µπορούν να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιοτυπίες τους. 

Για την ποιότητα της εργασίας των συµβουλευτικών επιτροπών είναι απαραίτητο επίσης στο 
µέλλον να αξιοποιείται η πραγµατογνωσία των ειδικών από τις επαγγελµατικές οµάδες. Η 
συµµετοχή των επαγγελµατικών οµάδων πρέπει για το λόγο αυτό να συνεχίσει να 
εξασφαλίζεται. Οι εµπειρογνώµονες των επαγγελµατικών οµάδων θα πρέπει να συµµετέχουν 
τουλάχιστον ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις των συµβουλευτικών επιτροπών. Με τον τρόπο 
αυτό παρέχεται η δυνατότητα στα τακτικά µέλη των επιτροπών να ζητούν απευθείας την 
πραγµατογνωσύνη των ειδικών. 

Τροπολογία 120 
Άρθρο 54, παράγραφος 1 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή 
για την αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων, εφεξής καλούµενη "η 
επιτροπή", η οποία αποτελείται από έναν 
εκπρόσωπο από κάθε κράτος µέλος και η 
προεδρία της ασκείται από εκπρόσωπο της 
Επιτροπής. 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή 
για την αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων, εφεξής καλούµενη "η 
επιτροπή", η οποία αποτελείται από έναν 
εκπρόσωπο από κάθε κράτος µέλος και η 
προεδρία της ασκείται από εκπρόσωπο της 
Επιτροπής. 

 Η συµµετοχή των εµπειρογνωµόνων των 
εκάστοτε ενδιαφεροµένων επαγγελµατικών 
οµάδων εξασφαλίζεται από τα κράτη µέλη.  
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Αιτιολόγηση 

Οι γνωµοδοτήσεις των κρατών µελών πρέπει πάντα να είναι καρπός της συνεργασίας των 
εθνικών υπαλλήλων µε τους εµπειρογνώµονες που εκπροσωπούν τα διάφορα επαγγέλµατα. 

Η αρχή αυτή πρέπει να κατοχυρωθεί κατά τρόπο παραδειγµατικό στην υπό εξέταση οδηγία. 

Τροπολογία 121 
Άρθρο 54α (νέο) 

  Άρθρο 54α 
  Το ευρωπαϊκό συµβούλιο πνευµατικών 

επαγγελµάτων 
  1. Ιδρύεται ευρωπαϊκό συµβούλιο 

πνευµατικών επαγγελµάτων το οποίο 
αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έναν 
εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, 
έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, έναν εκπρόσωπο της 
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 
έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής 
Περιφερειών, έναν εκπρόσωπο για κάθε 
κράτος µέλος και έναν εκπρόσωπο για 
κάθε ευρωπαϊκό επαγγελµατικό οργανισµό 
που αναφέρεται στο άρθρο 15, καθώς και 
έναν εκπρόσωπο των ευρωπαϊκών 
συνδικαλιστικών οργανώσεων 
επαγγελµατιών και έναν εκπρόσωπο των 
ευρωπαϊκών οργανώσεων κοινωνικών 
φορέων ασφάλισης των ελευθερίων 
επαγγελµάτων. 

  2. Το Συµβούλιο συµπροεδρεύεται από τον 
εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου. Η γραµµατεία εξασφαλίζεται 
από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.  

  3. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι 
φορείς κοινωνικής ασφάλισης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, για να 
µπορούν να ορίζουν εκπρόσωπό τους στο 
Συµβούλιο, θα πρέπει να είναι 
εγγεγραµµένοι σε πίνακα που τηρεί για 
αυτό το σκοπό η Επιτροπή. 

  4. Οι διατάξεις που αφορούν τα 
απαιτούµενα αντιπροσωπευτικότητας, 
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δηµοκρατικότητας και διαφάνειας, τα 
οποία θα πρέπει να διαθέτουν οι 
οργανώσεις για να εγγραφούν στον πίνακα, 
καθώς και οι κανόνες που αφορούν την 
τήρηση του πίνακα θα θεσπίζονται 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο άρθρο 54, παρ. 2.  

  5. Παράλληλα µε το συµβούλιο 
δηµιουργείται τράπεζα δεδοµένων την 
οποία τροφοδοτούν τα κράτη µέλη µε 
δεδοµένα που αφορούν τους επαγγελµατίες 
που ασκούν τη δραστηριότητά τους υπό 
καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών 
και υπό καθεστώς ελευθερίας 
εγκατάστασης. 

Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίο να ιδρυθεί µόνιµο βήµα διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο οποίο θα 
συµµετέχουν τα κοινοτικά ιδρύµατα, τα κράτη µέλη και οι επαγγελµατικοί οργανισµοί. 

Πέραν τούτου είναι αναγκαίο να δηµιουργηθεί βάση δεδοµένων για να µαθαίνει κανείς σε 
πραγµατικό χρόνο τα δεδοµένα που αφορούν την κινητικότητα των επαγγελµατιών εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τροπολογία 122 
Άρθρο 55 

Από την εκπνοή της προβλεπόµενης στο 
άρθρο 58 προθεσµίας, τα κράτη µέλη 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή, ανά διετία, 
έκθεση για την εφαρµογή του ισχύοντος 
συστήµατος. Εκτός από τα γενικά σχόλια, η 
έκθεση περιλαµβάνει στατιστική καταγραφή 
των ειληµµένων αποφάσεων, καθώς και 
περιγραφή των κυριότερων προβληµάτων 
που απορρέουν από την εκτέλεση της 
οδηγίας. 

Από την εκπνοή της προβλεπόµενης στο 
άρθρο 58 προθεσµίας, τα κράτη µέλη 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή, ανά διετία, 
έκθεση για την εφαρµογή του ισχύοντος 
συστήµατος. Εκτός από τα γενικά σχόλια, η 
έκθεση περιλαµβάνει στατιστική καταγραφή 
των ειληµµένων αποφάσεων, καθώς και 
περιγραφή των κυριότερων προβληµάτων 
που απορρέουν από την εκτέλεση της 
οδηγίας. 

 Στην έκθεση αυτή πρέπει να 
περιλαµβάνονται προτάσεις για την 
επέκταση του πεδίου εφαρµογής της 
οδηγίας καθώς και προτάσεις για την 
συµπερίληψη νέων επαγγελµατικών 
οµάδων. 
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Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να επιτραπεί η συµπερίληψη και νέων επαγγελµάτων στην οδηγία, 
π.χ. φοροτεχνικών και άλλων επαγγελµατικών οµάδων που έχουν καταστήσει σαφές ότι θα 
επιθυµούσαν να συµπεριληφθούν στην οδηγία. 

Τροπολογία 123 
Άρθρο 56, εδάφιο 2 

Ενδεχοµένως, η Επιτροπή αποφασίζει, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 54, 
παράγραφος 2, να επιτρέψει την εξαίρεση 
του εν λόγω κράτους µέλους, για 
περιορισµένη περίοδο, από την εφαρµογή 
της συγκεκριµένης διάταξης. 

Ενδεχοµένως, η Επιτροπή αποφασίζει, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 54, 
παράγραφος 2 και µετά από διαβούλευση 
µε τον ενδιαφερόµενο επαγγελµατικό 
κλάδο, να επιτρέψει την εξαίρεση του εν 
λόγω κράτους µέλους, για περιορισµένη 
περίοδο, από την εφαρµογή της 
συγκεκριµένης διάταξης. 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή αποφασίζει, σε περίπτωση που απαιτείται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 54, παρ. 2, να επιτρέψει στο αντίστοιχο κράτος µέλος να παρεκκλίνει 
από την εν λόγω διάταξη για µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

Τροπολογία 124 
Άρθρο 56, παράγραφος 2α (νέα) 

 
 2α. Αυτή η παρέκκλιση µπορεί να 

περιλαµβάνει το δικαίωµα του κράτους 
µέλους υποδοχής να απαιτήσει από έναν 
αιτούντα να λάβει αντισταθµιστικά µέτρα 
ώστε να εξασφαλισθεί ότι ο αιτών έχει τις 
γνώσεις και τις ικανότητες που 
απαιτούνται για την άσκηση του 
επαγγέλµατος στα κράτη µέλη υποδοχής. 

 
Αιτιολόγηση 

Πολλοί επαγγελµατίες ασχολούνται µε την προστασία της δηµόσιας υγείας, καθώς και µε την 
υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. Ένας κτηνίατρος που εργάζεται σε οποιοδήποτε από τα 
κράτη µέλη µπορεί να συµµετέχει στην πιστοποίηση είτε ζώντων ζώων είτε προϊόντων ζώων ότι 
είναι κατάλληλα για µεταφορά ή εξαγωγή και πράττοντας αυτό µπορεί, λόγω έλλειψης γνώσεων 
ή πείρας, να διευκολύνει τη διάδοση νόσου η οποία µπορεί µε τη σειρά της να προσβάλει ζώα 
και ανθρώπους µέσω της τροφικής αλυσίδας ή των ζωονοσιών. 
 
Η οδηγία καθορίζει τα πρότυπα για επαγγελµατική κατάρτιση και απαιτεί από οποιονδήποτε 
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επαγγελµατία που επιθυµεί να ασκήσει δραστηριότητα σε ένα κράτος µέλος να παράσχει 
αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων που έχει αποκτήσει σύµφωνα µε αυτά τα πρότυπα. 
Ωστόσο δεν υπάρχει επίσηµος µηχανισµός για την παρακολούθηση αυτών των προτύπων ή για 
την εξασφάλιση του ότι τα προσόντα που παρατίθενται στην οδηγία βρίσκονται στο επίπεδο 
αυτών των προτύπων οιαδήποτε στιγµή. 
 
Ως εκ τούτου, η οδηγία δίδει παρά πολύ µεγάλη έµφαση στην ελεύθερη κυκλοφορία εις βάρος 
της προστασίας των καταναλωτών. 
 
Εάν πρέπει να διατηρηθεί η ουσία της αυτόµατης αναγνώρισης, τα κράτη µέλη πρέπει επίσης να 
είναι σε θέση να επιβάλλουν αντισταθµιστικά µέτρα όπου αυτό χρειάζεται, για παράδειγµα όταν 
µία κτηνιατρική σχολή έχει αξιολογηθεί βάσει του ελεγκτικού συστήµατος της ευρωπαϊκής 
κτηνιατρικής εκπαίδευσης και έχει διαπιστωθεί ότι συµµορφούται µε τα συµφωνηθέντα 
ευρωπαϊκά πρότυπα για την κτηνιατρική εκπαίδευση. 

Τροπολογία 125 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, τίτλος 

Κατάλογος των εκπαιδεύσεων ειδικής 
διάρθρωσης που µνηµονεύονται  
στο άρθρο 11, παράγραφος 4, δεύτερο 
εδάφιο, σηµείο α) 

Κατάλογος των εκπαιδεύσεων ειδικής 
διάρθρωσης που µνηµονεύονται  
στο άρθρο 11, παράγραφος 2, δεύτερο 
εδάφιο, σηµείο α) 

 

Αιτιολόγηση 

Οι τοµεακές οδηγίες παραµένουν σε ισχύ. 
 

Τροπολογία 126 
Παράρτηµα ΙΙ, Σηµείο 4 (τοµέας αρχιτεχνιτών) προσθήκη 

 στην Ελλάδα: 
 - ξεναγός ( tourist guide )  
 που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής 

διάρκειας τουλάχιστο 2 ½ ετών, 
θεωρητικής κατάρτισης  1100 ωρών σε 
θέµατα ελληνικής αρχαιολογίας, τέχνης και 
ιστορίας (προϊστορικής,κλασικής, 
βυζαντινής και σύγχρονης), φιλολογίας και  
γεωγραφίας και λοιπών θεµάτων σχετικά 
µε το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
της Ελλάδας και 110 ηµερών εκδροµών 
στην Ελλάδα. 
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Αιτιολόγηση 

Η εκπαίδευση των ξεναγών στην Ελλάδα είναι µεταδευτεροβάθµια, διαρκεί δυόµισι έτη, και 
οδηγεί σε άσκηση νοµοθετικά ρυθµιζόµενου επαγγέλµατος. Σύµφωνα µε την προτεινόµενη 
Οδηγία,  εντάσσεται στο επίπεδο 3 και λόγω της ιδιαιτερότητας των απαιτούµενων 
επαγγελµατικών προσόντων,  πρέπει να περιληφθεί στο Παράρτηµα ΙΙ. 
 

Τροπολογία 127 
Παράρτηµα V, Πίνακας.5.1.4 α (νέος) 

1 Ιατρική ατυχηµάτων και επειγόντων περιστατικών 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη 

Χώρα Ονοµασία 
Ireland  Accident and emergency medicine 
United Kingdom  Accident and emergency medicine 
 
 
2 Αλλεργιολογία 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη 
Χώρα 

Ονοµασία 
Danmark  
 

Medicinsk allergologi eller medicinske 
overfølsomhedssygdomme 

España  Alergología 
Ελλάδα Αλλεργιολογία 
Italia  Allergologia ed immunologia clinica 
Nederland  Allergologie en inwendige geneeskunde 
Portugal  Imuno-alergologia 
Sverige  Allergisjukdomar 
 
 
3 Βιολογική χηµεία 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Danmark Klinisk biokemi 
España Bioquímica clínica 
Ireland Chemical pathology 
Italia Biochimica clinica 
Luxembourg Chimie biologique 
Nederland Klinische chemie 
Österreich Medizinische und Chemische Labordiagnostik 
Suomi/Finland Kliininen kemia / Klinisk kemi 
Sverige Klinisk kemi 
United Kingdom Chemical pathology 
 
4 Βιολογική αιµατολογία 
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Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Danmark * Klinisk blodtypeserologi 
France Hématologie 
Luxembourg Hématologie biologique 
Portugal Hematologia clinica 
 
Ηµεροµηνίες κατάργησης κατά την έννοια του άρθρου 25(5): 
* 1 Ιανουαρίου 1983, εκτός από άτοµα που άρχισαν την εκπαίδευση 
πριν από αυτή την ηµεροµηνία και την ολοκλήρωσαν πριν από τα τέλη του 1988 
 
5 Καρδιολογία 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Belgique/België/Belgien Cardiologie / Kardilogie 
Danmark  Kardiologi 
Deutschland Kardiologie 
España  Cardiología 
France  Pathologie cardio-vasculaire 
Ελλάδα Καρδιολογία 
Ireland  Cardiology 
Italia  Cardiologia 
Luxembourg  Cardiologie et angiologie 
Nederland  Cardiologie 
Österreich Kardiologie 
Portugal  Cardiologia 
Suomi/Finland  Kardiologia / Kardiologi 
Sverige  Kardiologi 
United Kingdom  Cardiology 
 
6 Χειρουργική Θώρακος 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Belgique/België/Belgien * Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax 
Danmark Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske 

Sygdomme 
Deutschland Herzchirurgie 
España Cirugía torácica 
France Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 
Ελλάδα Χειρουργική Θώρακος 
Ireland Thoracic surgery 
Italia Chirurgia toracica 
Luxembourg Chirurgie thoracique 
Nederland Cardio-thoracale chirurgie 
Portugal Cirurgia cardiotorácica 
Suomi/Finland Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi 
Sverige Thoraxkirurgi 
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United Kingdom Cardo-thoracic surgery 
 
Ηµεροµηνίες κατάργησης κατά την έννοια του άρθρου 25(5): 
* 1 Ιανουαρίου 1983 
 
7 Ψυχιατρική παίδων και εφήβων 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Danmark Børne- og ungdomspsykiatri 
Deutschland Kinder – und Jugendpsychiatrie und – 

Psychotherapie 
France Pédo-psychiatrie 
Ireland Child and adolescent psychiatry 
Italia Neuropsichiatria infantile 
Luxembourg Psychiatrie infantile 
Portugal Pedopsiquiatria 
Suomi/Finland Lastenpsykiatria / Barnpsykiatri 
Sverige Barn- och ungdomspsykiatri 
United Kingdom Child and adolescent psychiatry 
 
Ηµεροµηνίες κατάργησης κατά την έννοια του άρθρου 25(5): 
* 1 Ιανουαρίου 1987, εκτός από άτοµα που άρχισαν την εκπαίδευση 
πριν από αυτή την ηµεροµηνία και την ολοκλήρωσαν πριν από τα τέλη του 1988 
 
8 Κλινική βιολογία 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Belgique/België/Belgien Biologie clinique / Klinische biologie 
España Análisis clínicos 
France Biologie médicale 
Italia Patologia clinica 
Luxembourg Biologie clinique 
Österreich Medizinische Biologie 
Portugal Patologia clinica 
 
9 Κλινική νευροφυσιολογία 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Danmark  Klinisk neurofysiologi 
España  Neurofisiologia clínica 
Ireland  Neurophysiology 
Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia / Klinisk neurofysiologi 
Sverige  Klinisk neurofysiologi 
United Kingdom  Clinical Neurophysiology 
 
Παράρτηµα V, πίνακας 10 
 
10 Οδοντο- στοµατο-γναθοχειρουργική (βασική ιατρική και 
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οδοντιατρική εκπαίδευση)51 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Belgique/België/Belgien Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale / 
Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie 

Deutschland Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Ελλάς Γναθοχειρουργική 
Ireland Oral and Maxillo-Facial Surgery 
Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillofaciale 
Suomi/Finland Suu- ja leukakirurgia / Oral och maxillofacial kirurgi 
United Kingdom Oral and Maxillo-Facial Surgery 
 51 Εκπαίδευση που οδηγεί στην απόκτηση επίσηµου τίτλου 

ειδίκευσης στην οδοντο-στοµατο-γναθοχειρουργική (βασική 
ιατρική και οδοντιατρική εκπαίδευση)· προϋποθέτει 
ολοκλήρωση και επικύρωση των βασικών ιατρικών σπουδών 
(άρθρο 19) και, επιπλέον, ολοκλήρωση και επικύρωση των 
οδοντιατρικών σπουδών (άρθρο 29). 

 
11 ∆ερµατολογία 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Ireland  Dermatology 
United Kingdom  Dermatology 
 
12 ∆ερµατολογία-Αφροδισιολογία 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη 
Country Ονοµασία 

Belgique/België/Belgien Dermato-vénéréologie / Dermato-venerologie 
Danmark Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme 
Deutschland Haut – und Geschlechtskrankheiten 
España Dermatología médico-quirúrgica y venereología 
France Dermatologie et vénéréologie 
Ελλάδα ∆ερµατολογία-Αφροδισιολογία 
Italia Dermatologia e venerologia 
Luxembourg Dermato-vénéréologie 
Nederland Dermatologie en venerologie 
Österreich Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Portugal Dermatovenereologia 
Suomi/Finland Ihotaudit ja allergologia / Hudsjukdomar och allergologi 
Sverige Hud- och könssjukdomar 
 
13 Ενδοκρινολογία 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Danmark  
 

Medicinsk endokrinologi eller medicinske 
Hormonsygdomme 

España  Endocrinología y nutrición 
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France  Endocrinologie, maladies métaboliques 
Ελλάδα Ενδοκρινολογία 
Ireland  Endocrinology and diabetes mellitus 
Italia  Endocrinologia e malattie del ricambio 
Luxembourg  Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition 
Portugal  Endocrinologia 
Suomi/Finland  Endokrinologia / Endokrinologi 
Sverige  Endokrina sjukdomar 
United Kingdom  Endocrinology and diabetes mellitus 
 
14 Γαστρεντερολογία 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Belgique/België/Belgien Gastro-entérologie / Gastroenterologie 
Danmark Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-

tarmsygdomme 
España Aparato digestivo 
France Gastro-entérologie et hépatologie 
Ελλάδα Γαστρεντερολογία 
Ireland Gastro-enterology 
Italia Gastroenterologia 
Luxembourg Gastro-enterologie 
Nederland Gastro-enterologie 
Portugal Gastrenterologia 
Suomi/Finland Gastroenterologia / Gastroenterologi 
Sverige Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 
United Kingdom Gastro-enterology 
 
 
15 Γαστρεντερολογική χειρουργική 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Belgique/België/Belgien * Chirurgie abdominale / Heelkunde op het abdomen 
Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-

tarmsygdomme 
España Cirurgía del aparato digestivo 
France Chirurgie viscérale et digestive 
Italia Chirurgia dell’aparato digestivo 
Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique 
Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia / Gastroenterologisk kirurgi 
 
Ηµεροµηνίες κατάργησης κατά την έννοια του άρθρου 25(5): 
* 1 Ιανουαρίου 1983 
 
16 Γηριατρική 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
Χώρα Ονοµασία 
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Danmark  Geriatri eller alderdommens sygdomme 
España  Geriatría 
Ireland  Geriatrics 
Italia  Geriatria 
Nederland  Klinische geriatrie 
Suomi/Finland  Geriatria / Geriatri 
Sverige  Geriatrik 
United Kingdom  Geriatrics 
 
17 Αιµατολογία 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Danmark Hæmatologi eller blodsygdomme 
España Hematología y hemoterapia 
Ireland Haematology 
Italia Ematologia 
Luxembourg Hématologie 
Portugal Imuno-hemoterapia 
Suomi/Finland Kliininen hematologia / Klinisk hematologi 
Sverige Hematologi 
 
18 Ανοσολογία 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Danmark Klinisk immunologi 
España Immunología 
Ireland Clinical immunology 
Österreich Mmunologie 
Sverige Klinisk immunology 
United Kingdom  Immunology 
 
19 Μολυσµατικές ασθένειες 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Danmark  Infektionsmedicin 
Ireland  Communicable diseases 
Italia  Malattie infettive 
Suomi/Finland  Infektiosairaudet / Infektionssjukdomar 
Sverige  Infektionssjukdomar 
United Kingdom  Infectious diseases 
 
20 Γναθοπροσωπική χειρουργική (βασική ιατρική εκπαίδευση) 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

España Cirugía oral y maxilofacial 
France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 
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Italia Chirurgia maxillo-facciale 
Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale 
Österreich Mund – Kiefer – und Gesichtschirurgie 
 
21 Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Danmark Klinish mikrobiologi 
Deutschland Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie 
España Microbiología y parasitología 
Ελλάδα - Ιατρική Βιοπαθολογία 

- Μικροβιολογία 
Ireland Microbiology 
Italia Microbiologia e virologia 
Luxembourg Microbiologie 
Nederland Medische microbiologie 
Österreich Hygiene undMikrobiologie 
Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia / Klinisk Mikrobiologi 
Sverige Klinisk bakteriologi 
United Kingdom Medical microbiology and virology 
 
22 Νεφρολογία 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Danmark Nefrologi eller medicinske nyresygdomme 
España Nefrología 
France Néphrologie 
Ελλάδα Νεφρολογία 
Ireland Nephrology 
Italia Nefrologia 
Luxembourg Néphrologie 
Portugal Nefrologia 
Suomi/Finland Nefrologia / Nefrologi 
Sverige Medicinska njursjukdomar (nefrologi) 
United Kingdom Renal medicine 
 
23 Νευρολογία-Ψυχιατρική 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Belgique/België/Belgien * Neuropsychiatrie 
Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) 
France ** Neuropsychiatrie 
Ελλάδα Νευρολογία-Ψυχιατρική 
Italia Neuropsichiatria 
Luxembourg *** Neuropsychiatrie 
Nederland **** Zenuw – en zielsziekten 
Österreich Neurologie und Psychiatrie 
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Ηµεροµηνίες κατάργησης κατά την έννοια του άρθρου 25(5): 
*  1η Αυγούστου, εκτός από άτοµα που άρχισαν την εκπαίδευση πριν από την 

ηµεροµηνία αυτή 
**  31 ∆εκεµβρίου 1971 
***  ∆εν χορηγούνται πλέον τίτλοι για εκπαίδευση που άρχισε µετά τις 5 Μαρτίου 1982 
****  9 Ιουλίου 1984 
 
24 Πυρηνική Ιατρική 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Belgique/België/Belgien Médecine nucléaire / Nucleaire geneeskunde 
Danmark Klinisk fysiologi og nuklearmedicin  
Deutschland Nuklearmedizin 
España Medicina nuclear 
France Médecine nucléaire 
Ελλάδα Πυρηνική Ιατρική 
Italia Medicina nucleare 
Luxembourg Médecine nucléaire 
Nederland Nucleaire geneeskunde 
Österreich Nuklearmedizin 
Portugal Medicina nuclear 
Suomi/Finland Kliininen Fysiologia ja isotooppilääketiede 

/ Klinisk Fysiologi och nukleärmedicin 
United Kingdom Nuclear Medicine 
 
25 Ιατρική εργασίας 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Belgique/België/Belgien Médecine du travail / Arbeidsgeneeskunde 
Danmark Arbejdsmedicin 
Deutschland Arbeitsmedizin 
France Médecine du travail 
Ελλάδα Ιατρική Εργασίας 
Ireland Occupational Medicine 
Italia Medicina del lavoro 
Luxembourg Médecine du travail 
Nederland – Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde 

– Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde 
Österreich Arbeits- und Betriebsmedizin 
Portugal Medicina do trabalho 
Suomi/Finland Työterveyshuolto / Företagshälsovård 
Sverige Yrkes- och miljömedicin 
United Kingdom Occupational Medicine 
 
26 Χειρουργική Παίδων 
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Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Deutschland Kinderchirurgie 
España Cirugía pediátrica 
France Chirurgie infantile 
Ελλάδα Χειρουργική Παίδων 
Ireland Paediatric Surgery 
Italia  Chirurgia pediatrica 
Luxembourg  Chirurgie pédiatrique 
Österreich  Kinderchirurgie 
Portugal  Cirurgia pediátrica 
Suomi/Finland  Lastenkirurgia / Barnkirurgi 
Sverige  Barn- och ungdomskirurgi 
United Kingdom  Paediatric Surgery 
 
27 Φαρµακολογία 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Danmark  Klinisk farmakologi 
Deutschland  Pharmakologie und Toxikologie 
España  Farmacología clínica 
Ireland  Clinical Pharmacology and Therapeutics 
Österreich  Pharmakologie und Toxikologie 
Suomi/Finland  Kliininen farmakologia ja lääkehoito / Klinisk farmakologi 

och 
Läkemedelsbehandling 

Sverige  Klinisk farmakologi 
United Kingdom  Clinical Pharmacology and Therapeutics 
 
28 Φυσιατρική-Αποκατάσταση 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Belgique/België/ 
Belgien 

Médecine physique et réadaptation / 
Fysische geneeskunde en revalidatie 

Danmark * Fysiurgi og rehabilitering 
Deutschland Physikalische und Rehabilitative Medizin 
España Rehabilitación 
France Rééducation et réadaptation fonctionnelles 
Ireland Rehabilitation Medicine 
Italia Medicina fisica e riabilitazione 
Luxembourg Rééducation et réadaptation fonctionnelles 
Nederland Revalidatiegeneeskunde 
Österreich Physikalische Medizin 
Portugal Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação 
Suomi/Finland Fysiatria / Fysiatri 
Sverige Rehabiliteringsmedicin 
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United Kingdom 
Rehabilitation Medicine 

 
Ηµεροµηνίες κατάργησης κατά την έννοια του άρθρου 25(5): 

1 Ιανουαρίου 1983,εκτός από άτοµα που άρχισαν την εκπαίδευση πριν από την 
ηµεροµηνία αυτή και την ολοκλήρωσαν πριν από τα τέλη του 1988 

 
29 Κοινωνική Ιατρική 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Danmark Samfundsmedicin 
Deutschland Öffentliches Gesundheitswesen 
España Medicina preventiva y salud pública 
Ελλάδα Κοινωνική Ιατρική 
France Santé publique et médecine sociale 
Ireland Community medicine 
Italia Igiene e medicina sociale 
Luxembourg Santé publique 
Nederland Maatschappij en gezondheid 
Österreich Sozialmedizin 
Suomi/Finland Terveydenhuolto / Hälsovård 
Sverige Socialmedicin 
United Kingdom Public health medicine 
 
30 Ακτινολογία-Ραδιολογία 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Deutschland Radiologie 
España Electroradiologia 
Ελλάδα Ακτινολογία-Ραδιολογία 
France * Electro-radiologie 
Italia Radiologia 
Luxembourg ** Électroradiologie 
Nederland *** Radiologie 
Österreich Radiologie 
Portugal Radiologia 
 
Ηµεροµηνίες κατάργησης κατά την έννοια του άρθρου 25(5): 
*  3 ∆εκεµβρίου 1971 
** ∆εν χορηγούνται πλέον τίτλοι για εκπαίδευση που άρχισε µετά τις 5 Μαρτίου 1982 
***  8 Ιουλίου 1984 
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31 Ρευµατολογία 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 

 
Χώρα 

Ονοµασία 

Belgique/België/Belgien Rhumathologie / Reumatologie 
Danmark  Reumatologi 
España  Reumatología 
France  Rhumathologie 
Ελλάδα Ρευµατολογία 
Ireland  Rheumatology 
Italia  Reumatologia 
Luxembourg  Rhumathologie 
Nederland  Reumatologie 
Portugal  Reumatologia 
Suomi/Finland  Reumatologia/Reumatologi 
Sverige  Reumatologi 
United Kingdom  Rheumatology 
 
32 Στοµατολογία 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

España  Estomatología 
France  Stomatologie 
Italia  Odontostomatologia 
Luxembourg  Stomatologie 
Portugal  Estomatologia 
 
33 Τροπική ιατρική 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Danmark *  Tropemedicin 
Ireland  Tropical medicine 
Italia  Medicina tropicale 
Österreich  Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene 
Portugal  Medicina tropical 
United Kingdom  Tropical medicine 
 
34 Αγγειοχειρουργική 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη 
Χώρα Ονοµασία 

Belgique/België/Belgien * Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde 
Danmark Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme 
España Angiología y cirugía vascular 
France Chirurgie vasculaire 
Italia Chirurgia vascolare 
Luxembourg Chirurgie vasculaire 
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Portugal Cirurgia vascular 
Suomi/Finland Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi 
 
Ηµεροµηνίες κατάργησης κατά την έννοια του άρθρου 25(5): 
* 1η Ιανουαρίου 1983 
 
35 Αφροδισιολογία 

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη 
Χώρα Ονοµασία 
Ireland  Venereology 
United Kingdom  Genito-urinary medicine 

Αιτιολόγηση 

Αυτονόητη. 

Τροπολογία 128 
Παράρτηµα V, σηµείο 5α 

 Παράρτηµα V. 5α Ψυχοθεραπευτές 
 V.5α.1. Γνώσεις και δεξιότητες 
 Η κατάρτιση των ψυχοθεραπευτών 

επιτρέπει να αποκτούν τα ενδιαφερόµενα 
άτοµα τις εξής γνώσεις και δεξιότητες: 

 - επαρκείς γνώσεις των διαφόρων 
ψυχοθεραπευτικών σχολών και των 
θεωριών τους 

 - επαρκείς γνώσεις στην ψυχοπαθολογία 
 - επαρκείς γνώσεις τρόπων παρέµβασης σε 

καταστάσεις κρίσεων 
 - επαρκείς γνώσεις του νοµοθετικού 

πλαισίου και των λοιπών προϋποθέσεων σε 
συνάρτηση µε την άσκηση της 
ψυχοθεραπευτικής δραστηριότητας 

 - επαρκείς γνώσεις όσον αφορά τις οδηγίες 
δεοντολογικού περιεχοµένου για την 
άσκηση της ψυχοθεραπευτικής 
δραστηριότητας 

 V.5α.2. Πρόγραµµα κατάρτισης για 
ψυχοθεραπευτές 

 Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης 
ανέρχεται σε 7 χρόνια και περιλαµβάνει 
τουλάχιστον 3200 ώρες. Τα τελευταία 4 
χρόνια της κατάρτισης πρέπει να 
αφιερωθούν σε ψυχοθεραπευτική 
εξειδικευµένη κατάρτιση. 
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 Αυτογνωσία µέσω ψυχοθεραπείας ή 
ισότιµες γνώσεις 

 Αυτό περιλαµβάνει ανάλυση διδασκαλίας, 
αυτοανάλυση και άλλες µεθόδους, τα 
στοιχεία της αυτοσυγκέντρωσης, της 
αυτοθεραπείας και προσωπική εµπειρία. 

 Θεωρητικές σπουδές 
 Υπάρχει ένα γενικό τµήµα µε τη µορφή 

πανεπιστηµιακών σπουδών ή άλλης 
επαγγελµατικής κατάρτισης και ένα ειδικό 
τµήµα για ψυχοθεραπεία. Τα τµήµατα 
σπουδών που οδηγούν σε ένα πρώτο πτυχίο 
ή οι σχολές επαγγελµατικής κατάρτισης 
που παρέχουν ισότιµη επαγγελµατική 
ειδίκευση σε έναν τοµέα που σχετίζεται µε 
την ψυχοθεραπεία, µπορούν να 
αναγνωρισθούν ως τµήµα ή ως σύνολο για 
το γενικό µέρος της κατάρτισης στην 
ψυχοθεραπεία, δεν µπορούν όµως σε καµία 
περίπτωση να θεωρηθούν ισότιµα µε τα 
τέσσερα έτη της ψυχοθεραπευτικής 
ειδίκευσης. 

 Η ειδίκευση πρέπει να περιλαµβάνει τους 
εξής τοµείς: 

 - θεωρίες για την ανάπτυξη του ανθρώπου, 
του συνολικού κύκλου ζωής, 
συµπεριλαµβανοµένης και της σεξουαλικής 
ανάπτυξης  

 - κατανόηση άλλων ψυχοθεραπευτικών 
µεθόδων 

 - µια θεωρία της µεταβολής 
 - αντίληψη των κοινωνικών συνθηκών σε 

σχέση µε την ψυχοθεραπεία 
 - ψυχοπαθολογικές θεωρίες 
 - θεωρίες αξιολόγησης και παρέµβασης 
 Πρακτική εµπειρία 
 Αυτή περιλαµβάνει επαρκή 

ψυχοθεραπευτική πρακτική µε προσωπική 
χρήση ψυχοθεραπευτικής µεθόδου για 
διάρκεια τουλάχιστον 2 ετών. 

 Πρακτική άσκηση σε ένα ίδρυµα του 
τοµέα της υγείας ή ισότιµη επαγγελµατική 
πείρα 

 Η πρακτική άσκηση πρέπει να παρέχει 
επαρκή εµπειρία µε ψυχοκοινωνικές 
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κρίσεις και συνεργασία µε άλλους 
παράγοντες που δραστηριοποιούνται στον 
τοµέα της υγείας. 

 V.5α.3. ∆ραστηριότητες των 
ψυχοθεραπευτών σύµφωνα µε το Άρθρο 41 
παρ. 2 

 Περίθαλψη ατόµων µε  
 - ψυχώσεις 
 - νευρώσεις 
 - ψυχοσωµατικές ασθένειες 
 και µε 
 - κρίσεις ταυτότητας και άλλες κρίσεις 
 Επίσης: 
 - παρακολούθηση 
 - παροχή συµβουλών 
 - υποστήριξη για τη γενική βελτίωση της 

ποιότητας ζωής 
 Προληπτική παροχή συµβουλών 
 V.5α.4. Πιστοποιητικά κατάρτισης για 

τους ψυχοθεραπευτές 

Χώρα Πιστοποιητικό Κατάρτισης Εκδούσα Υπηρεσία Ηµεροµηνία 
Γερµανία Έγκριση (Approbation) Αρµόδια αρχή του 

Οµόσπονδου Κρατιδίου 
στο οποίο έγινε η 
κρατική εξέταση 

1.1.1999 

Φινλανδία  National Board of 
Medicolegal Affairs 

1.7.1994 

Ιταλία ∆ιδακτορικό στην 
Ψυχολογία ή Ιατρική και 
Χειρουργική και 
τουλάχιστον 4ετη ειδική 
εκπαίδευση στην 
ψυχοθεραπεία 

Περιφερειακό ή 
Επαρχιακό Συµβούλιο 
του Συλλόγου των 
Ψυχολόγων 

18.2.1989 

Ολλανδία  Ministry of Health, 
Welfare and Sport 

9.11.1993 

Αυστρία Έγγραφη στον κατάλογο 
ψυχοθεραπευτών 

Οµοσπονδιακό 
Υπουργείο Κοινωνικής 
Ασφάλειας και Γενεών, 
Τµήµα Υγείας 

1.1.1991 

Σουηδία   1985 

Τροπολογία 129 
Παράρτηµα V.7 Αρχιτέκτονες 
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Η εκπαίδευση του αρχιτέκτονα παρέχει την 
εγγύηση ότι ο ενδιαφερόµενος έχει 
αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και 
δεξιότητες  

∆ιαγράφεται. 

1. Ικανότητα σύλληψης αρχιτεκτονικών 
δηµιουργιών που να ικανοποιούν 
συγχρόνως αισθητικές και τεχνικές 
απαιτήσεις. 

  

2. Προσήκουσα γνώση της ιστορίας και 
των θεωριών της αρχιτεκτονικής όπως και 
των συναφών τεχνών, τεχνολογιών και 
ανθρωπίνων επιστηµών. 

  

3. Γνώση των καλών τεχνών ως 
παραγόντων που είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν την ποιότητα της 
αρχιτεκτονικής σύλληψης. 

  

4. Προσήκουσα γνώση της πολεοδοµίας, 
του πολεοδοµικού σχεδιασµού και των 
τεχνικών που εφαρµόζονται στη 
διαδικασία του πολεοδοµικού σχεδιασµού. 

 

5. Ικανότητα κατανόησης των σχέσεων, 
αφενός, ανάµεσα στους ανθρώπους και τα 
αρχιτεκτονικά δηµιουργήµατα, και 
αφετέρου, ανάµεσα στα αρχιτεκτονικά 
δηµιουργήµατα και το περιβάλλον τους, 
όπως και ικανότητα κατανόησης της 
ανάγκης αρµονικού συνδυασµού των 
αρχιτεκτονικών δηµιουργηµάτων µε τους 
χώρους, ανάλογα µε τις ανάγκες και την 
ανθρώπινη κλίµακα. 

 

6. Ικανότητα κατανόησης του 
επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα και του 
ρόλου του στην κοινωνία, ειδικότερα, µέσω 
της επεξεργασίας σχεδίων στα οποία 
λαµβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί 
παράγοντες. 

 

7. Γνώση των µεθόδων τεκµηρίωσης και 
προπαρασκευής της οικοδοµικής µελέτης 

 

8. Γνώση των προβληµάτων στατικού 
σχεδιασµού, οικοδοµικής και έργων 
πολιτικού µηχανικού, τα οποία συνδέονται 
µε το σχεδιασµό των κτιρίων. 

 

9. Προσήκουσα γνώση των προβληµάτων 
που έχουν σχέση µε τις φυσικές ιδιότητες 
των κτιρίων, των τεχνολογιών, όπως 
επίσης και της γνώσης της λειτουργίας των 
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κατασκευών, ώστε να τις εφοδιάζει µε όλα 
τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης και 
κλιµατικής προστασίας. 
10. Τεχνική ικανότητα, χάρη στην οποία ο 
αρχιτέκτονας θα µπορεί να επινοεί 
κατασκευές που να ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις αυτών που τις χρησιµοποιούν, 
σεβόµενος τους οικονοµικούς περιορισµούς 
και τους οικοδοµικούς κανονισµούς. 

 

11. Προσήκουσα γνώση των βιοµηχανιών, 
οργανώσεων, κανονισµών και 
διαδικασιών, που έχουν σχέση µε την 
υλοποίηση των κτιριακών µελετών και την 
ένταξη των σχεδίων στο γενικό σχεδιασµό. 

 

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 42) 

Αιτιολόγηση 

Οι διατάξεις αυτού του παραρτήµατος προτείνεται να µεταφερθούν στο κυρίως κείµενο του 
άρθρου 42. Συνεπώς διαγράφονται από τα παραρτήµατα. 

Τροπολογία 130 
Annexe V.7 Αρχιτέκτονες 

5.7.2. Τίτλοι εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που 
αναγνωρίζονται βάσει του άρθρου 20, 
παράγραφος 1 

5.7.1. Τίτλοι εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που 
αναγνωρίζονται βάσει του άρθρου 20, 
παράγραφος 1 

Αιτιολόγηση 

∆εδοµένου ότι το σηµείο 5.7.1 του παραρτήµατος µετακινείται στο άρθρο 42, θα πρέπει να 
αριθµηθεί εκ νέου αυτό το σηµείο. 
 

Τροπολογία 131 
Παράρτηµα V.7α. 2. (νέο) 

 V.7α.2. Τίτλοι εκπαίδευσης µηχανικού που 
αναγνωρίζονται βάσει του άρθρου 20, παρ. 
1 (νέο) 

 Τίτλοι εκπαίδευσης που περιλαµβάνονται 
στο INDEX FEANI και προϋποθέτουν 
µαθήµατα διάρκειας που ορίζεται στα 
άρθρα 45α, β και γ. 

 



PE 327.248 124/185 RR\517776EL.doc 

EL 

Τροπολογία 132 
Παράρτηµα VI, παράγραφος 6.1. 

6.1. Κεκτηµένα δικαιώµατα των 
ειδικευµένων ιατρών 

5.1.4.a. (νέα) Κεκτηµένα δικαιώµατα των 
ειδικευµένων ιατρών 

 
Αιτιολόγηση 

Οι προτεινόµενες στην υποβληθείσα πρόταση οδηγίας νέες ρυθµίσεις σχετικά µε την 
αναγνώριση των ιατρικών επαγγελµατικών προσόντων αποτελούν σαφή επιδείνωση του 
σηµερινού καθεστώτος, το οποίο προβλέπει την αυτόµατη αναγνώριση και των 52 διπλωµάτων 
ιατρικών ειδικοτήτων. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η τροποποίηση της Επιτροπής, αυτό θα 
είχε ως συνέπεια να αναγνωρίζονται αυτόµατα µόνο 17 ειδικότητες που υπάρχουν σε όλες τις 
χώρες µέλη (ο αριθµός των οποίων ανέρχεται σήµερα σε 15). Ένας τόσο µεγάλος περιορισµός 
της ελεύθερης κυκλοφορίας δεν µπορεί να γίνει δεκτός. 

Τροπολογία 133 
 Παράρτηµα VI σηµείο 6.1 

Κεκτηµένα δικαιώµατα των ειδικευµένων ιατρών 

Ογκολογία 
Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης : η βασική 
απαίτηση είναι εξαετής συνολικά εκπαίδευση  

Χώρα Ονοµασία 
Deutschland Haemato-Onkologie 
France Oncologie médicale 
Ελλάς Παθολογία Oγκολογία 
Ireland Medical Oncology 
Österreich Haemato-Onkologie 
Portugal Oncologia Medica 
España Oncologia Medica 
United 
Kingdom 

Medical Oncology 

 

Αιτιολόγηση 

Ο κλάδος της ογκολογίας δεν αποτελεί νέα ειδικότητα εφόσον αναγνωρίζεται σε 8 κράτη µέλη.  

Χωρίς αναγνώριση της ειδικότητας στην ΕΕ, δεν υπάρχει ενιαία βασική εκπαίδευση και δια 
βίου µάθηση παρά το γεγονός ότι οι ογκολόγοι αναλαµβάνουν πλήρως ολοκληρωµένη θεραπεία 
σε στενή συνεργασία µε τους χειρούργους, τους ραδιοθεραπευτές και τους άλλους ειδικούς 
εξασφαλίζοντας στους ασθενείς µια πολυτοµεακή θεραπευτική αγωγή.  
 

Τροπολογία 134 
Παράρτηµα VI, παράγραφος 6.2. 



RR\517776EL.doc 125/185 PE 327.248 

 EL 

6.2. Κεκτηµένα δικαιώµατα ειδικευµένων 
οδοντιάτρων 

5.3.3.a. (νέα) Κεκτηµένα δικαιώµατα 
ειδικευµένων οδοντιάτρων 

 
Αιτιολόγηση 

Οι προτεινόµενες στην υποβληθείσα πρόταση οδηγίας νέες ρυθµίσεις σχετικά µε την 
αναγνώριση των ιατρικών επαγγελµατικών προσόντων αποτελούν σαφή επιδείνωση του 
σηµερινού καθεστώτος, το οποίο προβλέπει την αυτόµατη αναγνώριση και των 52 διπλωµάτων 
ιατρικών ειδικοτήτων. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η τροποποίηση της Επιτροπής, αυτό θα 
είχε ως συνέπεια να αναγνωρίζονται αυτόµατα µόνο 17 ειδικότητες που υπάρχουν σε όλες τις 
χώρες µέλη (ο αριθµός των οποίων ανέρχεται σήµερα σε 15). Ένας τόσο µεγάλος περιορισµός 
της ελεύθερης κυκλοφορίας δεν µπορεί να γίνει δεκτός. 
 

Τροπολογία 135 
Παράρτηµα VI 6.2.  

Κεκτηµένα δικαιώµατα των ειδικευµένων οδοντιάτρων  
 

Στοµατική χειρουργική 
Χώρα Ονοµασία εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο 

εκπαίδευσης 
Ηµεροµηνία 
αναφοράς  

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlæge i 
hospitalsodontologi 

Sundhedsstyrelsen 28 Ιανουαρίου 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche 
Anerkennung für 
Oralchirurgie/Mundchirurgie  

Landeszahnärztekammer 28 Ιανουαρίου 1980 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Γvαθoχειρoυργικής 

– Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
– Νoµαρχία 

1η Ιανουαρίου 
1981 

Ireland Certificate of specialist dentist in oral 
surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

28 Ιανουαρίου 1980 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
kaakchirurg in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

28 Ιανουαρίου 1980 

Suomi/ 
Finland 

Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- 
ja leuka-kirurgia / Specialtandläkar-
examen, oral och maxillofacial 
kirurgi 

– Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1η Ιανουαρίου 1994 

Sverige Bevis om specialist-kompetens i 
tandsystemets kirurgiska sjukdomar 

Socialstyrelsen  1η Ιανουαρίου 1994 

United 
Kingdom 

Certificate of completion of specialist 
training in oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28 Ιανουαρίου 1980 

 
Στοµατική χειρουργική 

Χώρα Ονοµασία εκπαίδευσης Οργανισµός που χορηγεί τον τίτλο 
εκπαίδευσης 

Ηµεροµηνία 
αναφοράς  

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlæge i 
hospitalsodontologi 

Sundhedsstyrelsen 28 Ιανουαρίου 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche 
Anerkennung für 
Oralchirurgie/Mundchirurgie  

Landeszahnärztekammer 28 Ιανουαρίου 1980 

∆ιαγράφεται ∆ιαγράφεται ∆ιαγράφεται ∆ιαγράφεται  
Ireland Certificate of specialist dentist in oral Competent authority recognised for 28 Ιανουαρίου 1980 
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surgery this purpose by the competent 
minister 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
kaakchirurg in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

28 Ιανουαρίου 1980 

Suomi/ 
Finland 

Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- 
ja leuka-kirurgia / Specialtandläkar-
examen, oral och maxillofacial 
kirurgi 

– Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1η Ιανουαρίου 1994 

Sverige Bevis om specialist-kompetens i 
tandsystemets kirurgiska sjukdomar 

Socialstyrelsen  1η Ιανουαρίου 1994 

United 
Kingdom 

Certificate of completion of specialist 
training in oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28 Ιανουαρίου 1980 

Αιτιολόγηση 

 Η ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής στην Ελλάδα είναι µια χωριστή ειδικότητα και δεν είναι 
ταυτόσηµη µε τη Στοµατική Χειρουργική, δεδοµένου ότι η πρώτη, µεταξύ άλλων, απαιτεί 
υποχρεωτικά δεύτερο πτυχίο, Οδοντιατρικής και Ιατρικής, καθώς και µεγαλύτερη χρονική 
άσκηση σε αναγνωρισµένα Νοσοκοµεία (4 έτη) και άσκηση στη Γενική Χειρουργική, δύο 
προϋποθέσεις που δεν απαιτεί η δεύτερη. Συνολικά βάσει του νέου Προεδρικού ∆ιατάγµατος 
273/2001 (ΦEK A195/2001) η συνολική περίοδος άσκησης για τη Γναθοχειρουργική στην 
Ελλάδα είναι 8 χρόνια αντί 3 ετών σε άλλα κράτη µέλη. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην 
Οδηγία 89/594/ΕΟΚ του Συµβουλίου, βάσει της οποίας η Ελλάδα προχώρησε στην αναγνώριση 
της ειδικότητας της Ορθοδοντικής (βλ. άρθρο 14) και µέχρι το έτος 2000, ουδέποτε αναφέρθηκε 
η Γναθοχειρουργική ως ταυτόσηµη ειδικότητα µε τη Χειρουργική Στόµατος. Στην οδηγία 
2001/19 η αναφορά της Γναθοχειρουργικής έγινε εκ παραδροµής και για το λόγο αυτό η 
αναφορά της Γναθοχειρουργικής στον πίνακα της Στοµατικής Χειρουργικής της παρούσας 
πρότασης πρέπει να απαλειφθεί .  
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19 Νοεµβρίου 2002 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, 
ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

προς την Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 

σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την 
αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων  
(COM(2002) 119 – C5-0113/2002 – 2002/0061((COD)) 

Συντάκτρια γνωµοδότησης: Barbara O’Toole 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 18 Απριλίου 2002, η Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, 
Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού όρισε συντάκτρια γνωµοδότησης την Barbara 
O’Toole. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 2 Οκτωβρίου και 11 Νοεµβρίου 2002, η επιτροπή εξέτασε το 
σχέδιο γνωµοδότησης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα τις ακόλουθες 
τροπολογίες. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Michel Rocard (πρόεδρος), Vasco Graça 
Moura (αντιπρόεδρος), Mario Mauro (αντιπρόεδρος), Theresa Zabell (αντιπρόεδρος), Barbara 
O'Toole (συντάκτρια γνωµοδότησης), Αλέξανδρος Αλαβάνος, Pedro Aparicio Sánchez, Juan 
José Bayona de Perogordo (αναπλ. Pietro-Paolo Mennea), Raina A. Mercedes Echerer, 
Cristina Gutiérrez Cortines (αναπλ. Domenico Mennitti), Ulpu Iivari, Lucio Manisco, Maria 
Martens, Juan Ojeda Sanz, Doris Pack, Roy Perry, Christa Prets, Kathleen Van Brempt 
(αναπλ. Lissy Gröner), Gianni Vattimo και Eurig Wyn. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Η πρόταση της Επιτροπής εντάσσεται στο πλαίσιο µιας ευρύτερης στρατηγικής που 
στοχεύει στην άρση των εµποδίων τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων διευκολύνοντας τη γεωγραφική και 
επαγγελµατική κινητικότητα η οποία έχει παραµείνει στην Ευρώπη σε χαµηλά επίπεδα. 
Στόχος είναι η προώθηση των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη, έως το 2010, µίας 
ανοιχτής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας µε τη δηµιουργία µίας 
οικονοµίας βασιζόµενης σε πιο ανταγωνιστική και δυναµική γνώση, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία της Λισσαβόνας. Το πεδία δράσεως είναι ο τοµέας της εκπαίδευσης και της 
ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων. Το σηµείο επαφής ανάµεσα στον ανωτέρω τοµέα 
και τον τοµέα της λειτουργίας της αγοράς εργασίας συνίσταται αφενός στην προώθηση 
µίας εκπαίδευσης και κατάρτισης ποιότητας και, αφετέρου, στην εξασφάλιση της 
αµοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων στα κράτη µέλη. 

2. Ήδη η Λευκή Βίβλος "Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και απασχόληση" του 1993, 
µεταξύ των αναγκαίων δράσεων για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονοµίας, είχε 
εντοπίσει στην προσαρµογή των συστηµάτων εκπαίδευσης και επαγγελµατικής 
κατάρτισης το βασικό στοιχείο για τη δηµιουργία ενός αυθεντικού χώρου και µίας 
ευρωπαϊκής αγοράς επαγγελµατικών προσόντων και δεξιοτήτων. Η δήλωση της 
Μπολόνια του 1999 και το Συµβούλιο Υπουργών Παιδείας στην Πράγα στις 18 και 19 
Μαΐου 2001, κατέστησαν σαφή τη δέσµευση για την καθέλκυση πολιτικών για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε µία συνεχή εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση 
ποιότητας και την ενίσχυση της διαφάνειας των επαγγελµατικών προσόντων και τίτλων 
µε στόχο την αειφόρο επαγγελµατική κινητικότητα. Η ηµερήσια διάταξη της 
κοινωνικής πολιτικής της Επιτροπής για την περίοδο 2000-2005 καταδεικνύει την 
ανάγκη επένδυσης στους ανθρώπινους πόρους για την προώθηση της ειδίκευσης και 
της κινητικότητας των εργαζοµένων, υπαλλήλων ή ελεύθερων επαγγελµατιών, και 
βελτίωσης της ποιότητας της απασχόλησης µέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και 
επαγγελµατικής κατάρτισης. 

3. Η πρόταση της οδηγίας πλαίσιο που υπέβαλε η Επιτροπή έρχεται σε συνέχεια της 
ανακοίνωσης του Φεβρουαρίου 2001 "Νέες ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, ανοιχτές σε 
όλους και µε πρόσβαση από όλους" και των συµπερασµάτων της ∆ιάσκεψης κορυφής 
της Στοκχόλµης που διεξήχθη τον Μάρτιο 2001. Στόχος της είναι η ενοποίηση του 
σηµερινού συστήµατος αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων σε ένα ενιαίο, 
ευέλικτο, διαφανές και εύκολης πρόσβασης νοµικό κείµενο το οποίο να περιλαµβάνει 
τρόπους προώθησης της αυτόµατης αναγνώρισης. Σκοπός αυτού είναι να διατηρηθούν 
οι ποιοτικές εγγυήσεις των υπηρεσιών και να βελτιωθεί η λειτουργία και η διαχείριση 
του σηµερινού συστήµατος το οποίο έχει κριθεί ως υπερβολικά πολύπλοκο και ατελές 
για να µπορούν να το κατανοήσουν όλοι οι πολίτες. 

4. Το σύστηµα αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων πρέπει να είναι απλό ώστε 
να µπορεί να προσαρµόζεται στις αλλαγές που είναι δυνατόν να σηµειωθούν στους 
επαγγελµατικούς κύκλους ή στα εκπαιδευτικά συστήµατα. Η πρόταση δεν διευκρινίζει 
µέχρι ποιον βαθµό είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν οι διατάξεις της οδηγίας σε 
περίπτωση τροποποιήσεων σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής. Το σηµείο αυτό χρήζει 
ιδιαίτερης προσοχής και περαιτέρω διευκρινήσεων. 
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5. Το κείµενο περιέχει διατάξεις που ευνοούν τη µεγαλύτερη ελευθέρωση στον τοµέα της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, προβλέποντας λιγότερο επαχθείς όρους για τους 
παρόχους υπηρεσιών. Για τη διευκρίνιση της έννοιας της παροχής υπηρεσιών και την 
επακόλουθη εφαρµογή των διατάξεων αναφοράς, η πρόταση εισάγει µία υπόθεση 
βασιζόµενη σε προσωρινό κριτήριο που ορίζεται για δεκαέξι εβδοµάδες, µε την 
απαίτηση µόνο της αναγνώρισης της επαγγελµατικής δραστηριότητας στην χώρα 
καταγωγής. Αυτή όµως η απλοποίηση του συστήµατος δεν πρέπει να γίνεται ούτε εις 
βάρος των εγγυήσεων προστασίας που προβλέπονται για τους καταναλωτές, ούτε της 
ποιοτικής εγγυήσεως της παρεχόµενης υπηρεσίας. 

6. Η Επιτροπή προτείνει την ενσωµάτωση της αρχής της νοµολογίας του ∆ικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την απαίτηση των απαραίτητων γλωσσικών γνώσεων που 
πρέπει να αξιολογείται βάσει της αναλογικότητάς της ως προς τις ανάγκες για την 
άσκηση του επαγγέλµατος στο κράτος µέλος υποδοχής. Η βαθιά γνώση της επίσηµης 
γλώσσας του κράτους µέλους υποδοχής αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για την 
προάσπιση των συµφερόντων των καταναλωτών και ουσιαστικό στοιχείο για την 
ικανοποιητική άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας από τον πάροχο της 
υπηρεσίας. Είναι σηµαντικό να µπορούν οι καταναλωτές και οι πολίτες να 
εµπιστεύονται την ποιότητα υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται από επαγγελµατίες είτε 
αυτοί είναι υπήκοοι του συγκεκριµένου κράτους είτε είναι πολίτες άλλου κράτους 
µέλους. Τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται 
στους καταναλωτές χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας. 

7. Η πρόταση οδηγίας περιέχει διατάξεις σχετικά µε την ενίσχυση των µέτρων 
συνεργασίας µεταξύ των εθνικών διοικήσεων και της Επιτροπής για τη βελτίωση των 
όρων και τη µείωση του χρόνου που απαιτείται για την ανταλλαγή πληροφοριών 
ανάµεσα στις αρµόδιες αρχές, τα σηµεία επαφής και την Επιτροπή. Ένα θετικό βήµα 
αποτελεί η διάθεση των υπηρεσιών του κέντρου κλήσεων της «Europe Direct» και της 
Υπηρεσίας προσανατολισµού των πολιτών, οι οποίες εξασφαλίζουν αποτελεσµατική 
πληροφόρηση και παρέχουν συµβουλές στους πολίτες σχετικά µε τα δικαιώµατα και τα 
προσωπικά τους συµφέροντα σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων. Εξίσου θετική είναι και η ανάπτυξη της συνεργασίας ανάµεσα στον 
δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα σε ό,τι αφορά τη µηχανογράφηση του συστήµατος και 
τη θέσπιση συµφωνιών ανάµεσα στην Επιτροπή αφενός και τους φορείς εκπροσώπησης 
των επαγγελµατικών κλάδων και τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα αφετέρου µε σκοπό τη 
διευκόλυνση των διαβουλεύσεων και την ταχύτερη δυνατή ανταλλαγή πληροφοριών. 
Ένα σαφές σύστηµα ενηµέρωσης στο οποίο έχει άµεση πρόσβαση το ευρύ κοινό 
συνεισφέρει στην επιτυχή έκβαση των υφιστάµενων προσπαθειών για την απλοποίηση 
του συστήµατος αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων. 

8. Το νέο προτεινόµενο σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα της ανάπτυξης κοινών θέσεων 
για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων από τις ευρωπαϊκές ενώσεις 
επαγγελµατικών κατηγοριών. Εντούτοις, δεν έχουν διευκρινιστεί τα κριτήρια για την 
υποβολή αυτών των προτάσεων. Εξάλλου, το ισχύον σήµερα πλαίσιο εξασφαλίζει την 
µέχρι ενός βαθµού άµεση συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών και την ενεργό 
συµµετοχή των επαγγελµατικών ενώσεων και των κοινωνικών εταίρων στο σύστηµα 
αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων, κάτι που δεν κάνει το προτεινόµενο νέο 
σύστηµα. 
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9. Όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, οι διατάξεις της δεν καλύπτουν τους 
πολίτες τρίτων χωρών που πραγµατοποίησαν σπουδές σε κράτος µέλος της ΕΕ. Οι 
πολίτες τρίτων χωρών που διαθέτουν κανονική άδεια διαµονής, έχουν τα ίδια 
δικαιώµατα µε τους πολίτες της ΕΕ σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των επαγγελµατικών 
τους προσόντων. 

10. Εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στο σύστηµα των οδηγιών που 
καλύπτουν επί µέρους τοµείς και το γενικό σύστηµα. Τα είκοσι χρόνια εµπειρίας 
κατέδειξαν την ανάγκη να ληφθούν µέτρα για την απλοποίηση του γενικού συστήµατος 
το οποίο, εις αντίθεση µε το πρώτο, δεν βασίζεται στην ελάχιστη εναρµόνιση της 
κατάρτισης για την αµοιβαία αναγνώριση. Είναι σηµαντικό να συνεχίσουν οι 
προσπάθειες για τον προσδιορισµό τυποποιηµένων προτύπων έτσι ώστε να υπάρχει 
αµοιβαία αναγνώριση των βασικών εννοιών πάνω στις οποίες εδραιώνονται τα γενικά 
συστήµατα και να εκπονηθούν κατευθυντήριες γραµµές για τα µέτρα που θα 
καταστήσουν δυνατή την αναθεώρηση των διαδικασιών που διέπουν το σύστηµα εν τω 
συνόλω του. 

11. Το Συµβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ζήτησε από την Επιτροπή να 
προωθήσει στενότερη συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και επαγγελµατικής 
κατάρτισης µε σκοπό να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο αναφοράς για την αναγνώριση των 
επαγγελµατικών προσόντων, (Ευρωπαϊκό σύστηµα ακαδηµαϊκών µονάδων 
µεταφεροµένων σε όλη την Κοινότητα-ECTS, διπλώµατα και πιστοποιητικά, 
ευρωπαϊκό curriculum vitae), επί τη βάσει των αποτελεσµάτων της διαδικασίας της 
Μπολόνια. Το άρθρο 15 της πρότασης ενοποιηµένης οδηγίας σχετικά µε την 
αναγνώριση, προβλέπει τη δηµιουργία κοινών θέσεων, που θα παρακολουθούνται από 
τη Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερική Αγορά, ενώ η Γενική ∆ιεύθυνση Εκπαίδευση θα 
αναλάβει την εκπόνηση ελαχίστων προδιαγραφών της εκπαίδευσης και επαγγελµατικής 
κατάρτισης για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων που 
δεν υπάγονται σε καθεστώς ρυθµίσεων. Και τούτο, µε σκοπό τη δηµιουργία στενής 
συνεργασίας µεταξύ των δράσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερική Αγορά για 
θέµατα σχετικά µε την κινητικότητα, της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευση και 
Πολιτισµός για τα σχέδια που αφορούν την ποιότητα της κατάρτισης και της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Απασχόληση για τη σύσταση των επιτροπών που θα ασχοληθούν µε τον 
κοινωνικό διάλογο. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού καλεί 
την Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς, που είναι αρµόδια επί της ουσίας, 
να ενσωµατώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 1  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

Τροπολογία 1 
Αιτιολογική σκέψη 23 

 
Κρίνεται σκόπιµο να οργανωθούν οι 
λεπτοµέρειες της συνεργασίας µεταξύ των 
κρατών µελών, καθώς και µεταξύ αυτών και 
της Επιτροπής, εφόσον η εν λόγω 
συνεργασία διευκολύνει την εκτέλεση της 
παρούσας οδηγίας και την τήρηση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. 

Κρίνεται σκόπιµο να οργανωθούν οι 
λεπτοµέρειες της συνεργασίας µεταξύ των 
κρατών µελών, καθώς και µεταξύ αυτών και 
της Επιτροπής, εφόσον η εν λόγω 
συνεργασία διευκολύνει την εκτέλεση της 
παρούσας οδηγίας και την τήρηση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. Στο 
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να λαµβάνεται 
υπόψη η γνώµη οργανώσεων και 
εµπειρογνωµόνων στον τοµέα αυτό, οι 
οποίοι προέρχονται από τον επαγγελµατικό 
κόσµο και την εκπαίδευση.  

Αιτιολόγηση 
Για την ορθή εφαρµογή της οδηγίας, είναι ουσιαστικής σηµασίας να ζητείται η γνώµη ειδικών 
µε έµπρακτη εµπειρία. Πράγµατι, οι επαφές µε επαγγελµατίες του κλάδου επιτρέπουν τον ταχύ 
εντοπισµό των ενδεχοµένων ελλείψεων της οδηγίας. 

Τροπολογία 2 
Αιτιολογική σκέψη 29 

 
∆εδοµένης της ταχύτητας της τεχνολογικής 
εξέλιξης και της επιστηµονικής προόδου, η 
δια βίου µάθηση προσλαµβάνει ιδιαίτερη 
σηµασία για µεγάλο αριθµό επαγγελµάτων. 
Στο συγκεκριµένο πλαίσιο, εναπόκειται στα 
κράτη µέλη να αποφασίσουν τους όρους µε 
τους οποίους, χάρη σε κατάλληλη συνεχή 
εκπαίδευση, οι επαγγελµατίες θα 
ενηµερώνονται για την τεχνολογική και 
επιστηµονική πρόοδο. 

∆εδοµένης της ταχύτητας της τεχνολογικής 
εξέλιξης και της επιστηµονικής προόδου, η 
δια βίου µάθηση προσλαµβάνει ιδιαίτερη 
σηµασία για µεγάλο αριθµό επαγγελµάτων. 
Στο συγκεκριµένο πλαίσιο, εναπόκειται στα 
κράτη µέλη να αποφασίσουν τους όρους µε 
τους οποίους, χάρη σε κατάλληλη συνεχή 
εκπαίδευση, οι επαγγελµατίες θα 
ενηµερώνονται για την τεχνολογική και 
επιστηµονική πρόοδο. Παράλληλα, ενόψει 
της κινητικότητας εντός της Ένωσης, είναι 
ουσιαστικής σηµασίας να προωθείται η 
εκµάθηση άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών 
από την πιο νεαρή ηλικία. 

Αιτιολόγηση 
- 
                                                           
1 ∆εν δηµοσιεύθηκε ακόµη στην ΕΕ. 



PE 327.248 132/185 RR\517776EL.doc 

EL 

Τροπολογία 3 
Άρθρο 4, παράγραφος 1 

 
1. Η αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων από το κράτος µέλος υποδοχής 
παρέχει τη δυνατότητα στο δικαιούχο να 
αποκτά, στο εν λόγω κράτος µέλος, 
πρόσβαση στο ίδιο επάγγελµα µε εκείνο για 
το οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος 
µέλος καταγωγής και να το ασκεί εκεί µε τα 
ίδια δικαιώµατα των οποίων απολαύουν οι 
ιθαγενείς. 

1. Η αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων από το κράτος µέλος υποδοχής 
παρέχει τη δυνατότητα στο δικαιούχο να 
αποκτά, στο εν λόγω κράτος µέλος, 
πρόσβαση στο ίδιο επάγγελµα µε εκείνο για 
το οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος 
µέλος καταγωγής και να το ασκεί εκεί µε τα 
ίδια δικαιώµατα και καθήκοντα  των 
οποίων απολαύουν οι ιθαγενείς. 

Αιτιολόγηση 

Η αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων παρέχει τη δυνατότητα στο δικαιούχο να 
ασκήσει το επάγγελµά του στα λοιπά κράτη µέλη µε τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους 
ιθαγενείς, ήτοι µε τα ίδια δικαιώµατα, αλλά και τις ίδιες υποχρεώσεις. Είναι αυτονόητο ότι στην 
περίπτωση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ο δικαιούχος υπόκειται στο καθεστώς της χώρας 
εγκατάστασής του.  

Τροπολογία 4 
Άρθρο 5, παράγραφος 2 

 
2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
εφόσον ο πάροχος µετακινείται στο έδαφος 
του κράτους µέλους υποδοχής, λογίζεται 
"παροχή υπηρεσιών" η άσκηση 
επαγγελµατικής δραστηριότητας για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τις δεκαέξι 
εβδοµάδες ετησίως σε κράτος µέλος από 
επαγγελµατία εγκατεστηµένο σε άλλο 
κράτος µέλος. 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
εφόσον ο πάροχος µετακινείται στο έδαφος 
του κράτους µέλους υποδοχής, λογίζεται 
"παροχή υπηρεσιών" η άσκηση 
επαγγελµατικής δραστηριότητας µε την 
έννοια του άρθρου 50 της Συνθήκης ΕΚ. 

Το τεκµήριο που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο ισχύει µε την επιφύλαξη της κατά 
περίπτωση αξιολόγησης, ιδίως υπό το φως 
της διάρκειας, της συχνότητας, της 
περιοδικότητας και του συνεχούς 
χαρακτήρα της παροχής. 

 

Αιτιολόγηση 

Ο περιορισµός της έννοιας «παροχή υπηρεσιών» στην άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας 
η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τις 16 εβδοµάδες το χρόνο, περιορίζει αισθητά την 
εµβέλεια της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών που ορίζει το άρθρο 50 της Συνθήκης 
ΕΚ. Πέραν τούτου, τίθεται το ερώτηµα του ελέγχου της τήρησης του εν λόγω χρονικού 
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περιορισµού. 

Τροπολογία 5 
Άρθρο 7 

Εφόσον η παροχή πραγµατοποιείται µε 
µετακίνηση του παρόχου, ο πάροχος 
ενηµερώνει σχετικώς εκ των προτέρων το 
σηµείο επαφής του κράτους µέλους 
εγκατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 
53. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο 
πάροχος ενηµερώνει το σηµείο επαφής του 
εν λόγω κράτους µέλους το συντοµότερο 
δυνατόν µετά την παροχή υπηρεσιών. 

Εφόσον η παροχή πραγµατοποιείται µε 
µετακίνηση του παρόχου, ο πάροχος 
ενηµερώνει σχετικώς εκ των προτέρων το 
σηµείο επαφής του κράτους µέλους 
εγκατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 
53, το οποίο µε τη σειρά του ενηµερώνει 
το σηµείο επαφής του κράτους µέλους 
υποδοχής. Σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, ο πάροχος ενηµερώνει το σηµείο 
επαφής του εν λόγω κράτους µέλους το 
συντοµότερο δυνατόν µετά την παροχή 
υπηρεσιών. 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός της οδηγίας αυτής είναι η ενθάρρυνση της κινητικότητας στις αγορές εργασίας και η 
απλοποίηση των διαδικασιών για τους πολίτες. Είναι ως εκ τούτου προτιµότερο να 
καθιερωθούν επαφές ανάµεσα στους επίσηµους φορείς, ήτοι τα σηµεία επαφής των κρατών 
µελών παρά να ανατεθεί το καθήκον της κοινοποίησης σε φορέα άγνωστο για τον πολίτη. 

Τροπολογία 6 
Άρθρο 8, παράγραφος 1 

Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 
υποδοχής δύνανται να ζητήσουν από τις 
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 
εγκατάστασης απόδειξη της ιθαγένειας του 
παρόχου υπηρεσιών, καθώς και απόδειξη 
ότι ασκεί νοµίµως τις υπό εξέταση 
δραστηριότητες στο εν λόγω κράτος µέλος. 
Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 
εγκατάστασης κοινοποιούν τις σχετικές 
πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 52. 

Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 
υποδοχής ζητούν από τις αρµόδιες αρχές 
του κράτους µέλους εγκατάστασης 
απόδειξη της ιθαγένειας του παρόχου 
υπηρεσιών, καθώς και απόδειξη ότι ασκεί 
νοµίµως τις υπό εξέταση δραστηριότητες 
στο εν λόγω κράτος µέλος. Οι αρµόδιες 
αρχές του κράτους µέλους εγκατάστασης 
κοινοποιούν εκ των προτέρων τις σχετικές 
πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 52. 

 Όταν οι εν λόγω αρµόδιες αρχές δεν 
υπάρχουν στο κράτος µέλος 
εγκατάστασης, η επαγγελµατική ή η 
εµπορική ένωση αρµόδια για το 
επάγγελµα του παρόχου της υπηρεσίας 
στο κράτος µέλος εγκατάστασης 
αποδεικνύει την ικανότητα του παρόχου 
στην άσκηση των δραστηριοτήτων στο 
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συγκεκριµένο κράτος µέλος. 

Αιτιολόγηση 

Οι αρµόδιες αρχές πρέπει να ελέγχουν τα προσόντα των δυνητικών παρόχων υπηρεσιών για 
ζητήµατα που άπτονται της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας. Εάν δεν υπάρχει αρµόδια αρχή στο 
κράτος µέλος εγκατάστασης ή στο κράτος µέλος υποδοχής, εάν δηλαδή µία υπηρεσία δεν 
υπάγεται σε καθεστώς ρυθµίσεων στο κράτος µέλος εγκατάστασης ή στο κράτος µέλος υποδοχής 
ή σε κανένα από τα δύο, πρέπει παρ’ όλα αυτά να ελέγχεται ο πάροχος της υπηρεσίας στο 
κράτος µέλος υποδοχής. 

Τροπολογία 7 
Άρθρο 9, σηµείο στ(α) (νέο) 

 στ(α) Από το σηµείο επαφής στη χώρα 
εγκατάστασης πρέπει να διατίθεται σε 
όλους τους πολίτες, κατόπιν αιτήσεως, 
τυποποιηµένο έντυπο, ει δυνατόν, σε κάθε 
µία από τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ. 

Αιτιολόγηση 

Αυτό γίνεται για την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου και τη βελτίωση της συνολικής 
ενηµέρωσης του πολίτη. 

Τροπολογία 8 
Άρθρο 11, παράγραφος 1 

 
1. Για την εφαρµογή του άρθρου 13, 
ορίζονται τα ακόλουθα πέντε επίπεδα 
επαγγελµατικών προσόντων: 

1. Για την εφαρµογή του άρθρου 13, 
ορίζονται τα ακόλουθα πέντε επίπεδα 
επαγγελµατικών προσόντων: 

Α) επίπεδο 1 "βεβαίωση επάρκειας"· α) επίπεδο 1 "βεβαίωση επάρκειας"· 
Β) επίπεδο 2 "πιστοποιητικό"· β) επίπεδο 2 "πιστοποιητικό"· 
γ) επίπεδο 3 "δίπλωµα που πιστοποιεί 
βραχεία εκπαίδευση"· 

γ) επίπεδο 3 "δίπλωµα που πιστοποιεί 
βραχεία εκπαίδευση"· 

∆) επίπεδο 4 "δίπλωµα που πιστοποιεί 
ενδιάµεση εκπαίδευση"· 

δ) επίπεδο 4 "δίπλωµα που πιστοποιεί 
ενδιάµεση εκπαίδευση"· 

ε) επίπεδο 5 "δίπλωµα που πιστοποιεί 
τριτοβάθµια εκπαίδευση". 

ε) επίπεδο 5 "δίπλωµα που πιστοποιεί 
τριτοβάθµια εκπαίδευση"· 

 Στ) επίπεδο 6 «∆ίπλωµα που πιστοποιεί 
τριτοβάθµια εκπαίδευση µακράς 
διάρκειας»  
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Αιτιολόγηση 

 Οι πανεπιστηµιακές σπουδές διαρκούν όλο και περισσότερο και για πολλούς κλάδους 
υπερβαίνουν κατά πολύ τα 4 έτη. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβλεφθεί ένα 6ο επίπεδο 
επαγγελµατικής κατάρτισης, ώστε να ληφθεί υπόψη η πραγµατικότητα αυτή και να µη 
ζηµιωθούν τα άτοµα που έχουν τελειώσει τόσο µακροχρόνιες σπουδές. 

 
Τροπολογία 9 

Άρθρο 11, παράγραφος 6, υποπαράγραφοι 1 και 2 
 

6. Το επίπεδο 5 αντιστοιχεί σε τριτοβάθµια 
εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τεσσάρων 
ετών. 

6. Το επίπεδο 5 αντιστοιχεί σε τριτοβάθµια 
εκπαίδευση διάρκειας τεσσάρων ετών. 

Εξοµοιώνεται προς την εκπαίδευση του 
επιπέδου 5 η νοµοθετικώς κατοχυρωµένη 
εκπαίδευση που είναι άµεσα 
προσανατολισµένη στην άσκηση 
συγκεκριµένου επαγγέλµατος και η οποία 
συνίσταται σε τουλάχιστον τετραετή κύκλο 
µεταδευτεροβάθµιων σπουδών ή σε 
ισοδύναµης διάρκειας κύκλο 
µεταδευτεροβάθµιων σπουδών µερικής 
παρακολούθησης, η οποία ολοκληρώθηκε 
σε πανεπιστήµιο ή σε ισοδύναµο 
εκπαιδευτικό ίδρυµα, και, ενδεχοµένως, σε 
επαγγελµατική εκπαίδευση, πρακτική 
άσκηση ή άσκηση του επαγγέλµατος που 
απαιτείται επιπλέον του κύκλου 
µεταδευτεροβάθµιων σπουδών. 

Εξοµοιώνεται προς την εκπαίδευση του 
επιπέδου 5 η νοµοθετικώς κατοχυρωµένη 
εκπαίδευση που είναι άµεσα 
προσανατολισµένη στην άσκηση 
συγκεκριµένου επαγγέλµατος και η οποία 
συνίσταται σε τετραετή κύκλο 
µεταδευτεροβάθµιων σπουδών ή σε 
ισοδύναµης διάρκειας κύκλο 
µεταδευτεροβάθµιων σπουδών µερικής 
παρακολούθησης, η οποία ολοκληρώθηκε 
σε πανεπιστήµιο ή σε ισοδύναµο 
εκπαιδευτικό ίδρυµα, και, ενδεχοµένως, σε 
επαγγελµατική εκπαίδευση, πρακτική 
άσκηση ή άσκηση του επαγγέλµατος που 
απαιτείται επιπλέον του κύκλου 
µεταδευτεροβάθµιων σπουδών. 

Αιτιολόγηση 

Βλ. αιτιολόγηση στο άρθρο 11, παράγραφος 1. 

 
Τροπολογία 10 

Άρθρο 11, παράγραφος 6 α (νέα) 
 

   6 α). Το επίπεδο 6 αντιστοιχεί σε 
τριτοβάθµια εκπαίδευση ελάχιστης 
διάρκειας πέντε ετών. 

 Εξοµοιώνεται προς την εκπαίδευση του 
επιπέδου 6 η νοµοθετικώς κατοχυρωµένη 
εκπαίδευση που είναι άµεσα 
προσανατολισµένη στην άσκηση 
συγκεκριµένου επαγγέλµατος και η οποία 
συνίσταται σε πενταετή τουλάχιστον  



PE 327.248 136/185 RR\517776EL.doc 

EL 

κύκλο µεταδευτεροβάθµιων σπουδών ή σε 
ισοδύναµης διάρκειας κύκλο 
µεταδευτεροβάθµιων σπουδών µερικής 
παρακολούθησης, η οποία ολοκληρώθηκε 
σε πανεπιστήµιο ή σε ισοδύναµο 
εκπαιδευτικό ίδρυµα, και, ενδεχοµένως, σε 
επαγγελµατική εκπαίδευση, πρακτική 
άσκηση ή άσκηση του επαγγέλµατος που 
απαιτείται επιπλέον του κύκλου 
µεταδευτεροβάθµιων σπουδών. 

 Η δοµή και το επίπεδο της επαγγελµατικής 
κατάρτισης, της επαγγελµατικής άσκησης 
ή της επαγγελµατικής πρακτικής 
καθορίζονται από τις νοµοθετικές, 
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του 
ενεχοµένου κράτους µέλους ή υπόκεινται 
στον έλεγχο ή την έγκριση της ορισθείσας 
προς τούτο αρχής. 

Αιτιολόγηση 

 Βλ. αιτιολόγηση στο άρθρο 11, παράγραφος 1. 

 
Τροπολογία 11 

Άρθρο 15, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1 
 

1. Οι επαγγελµατικές ενώσεις µπορούν να 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις κοινές 
βάσεις που θεσπίζουν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, ως "κοινή βάση" νοείται ένα 
σύνολο κριτηρίων επαγγελµατικών 
προσόντων που βεβαιώνουν ικανό επίπεδο 
επάρκειας για την άσκηση συγκεκριµένου 
επαγγέλµατος και επί των οποίων οι εν λόγω 
ενώσεις πιστοποιούν τα προσόντα που έχουν 
αποκτηθεί στα κράτη µέλη. 

1. Οι επαγγελµατικές ενώσεις, οι οποίες 
αξιολογούν στην πράξη την επαγγελµατική 
αναγνώριση µπορούν να κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις κοινές βάσεις που θεσπίζουν 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τους σκοπούς 
του παρόντος άρθρου, ως "κοινή βάση" 
νοείται ένα σύνολο κριτηρίων 
επαγγελµατικών προσόντων που 
βεβαιώνουν ικανό επίπεδο επάρκειας για την 
άσκηση συγκεκριµένου επαγγέλµατος και 
επί των οποίων οι εν λόγω ενώσεις 
πιστοποιούν τα προσόντα που έχουν 
αποκτηθεί στα κράτη µέλη. 
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Αιτιολόγηση 

Οι πολυάριθµες επαγγελµατικές ενώσεις που υφίστανται στους κόλπους των διαφόρων κλάδων 
καθιστούν αδύνατο τον προσδιορισµό της εικόνας µιας ενιαίας δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, 
σε κάθε κλάδο, η επαγγελµατική ένωση που χορηγεί στην πράξη την επαγγελµατική αναγνώριση, 
θα πρέπει να είναι αρµόδια για τον προσδιορισµό του προφίλ της δραστηριότητας.  

Τροπολογία 12 
Άρθρο 49, παράγραφος 2 

 
2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, κατά 
περίπτωση, οι δικαιούχοι να αποκτούν τις 
απαραίτητες γλωσσικές γνώσεις για την 
άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητάς τους στο κράτος µέλος 
υποδοχής. 

2. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν τους 
δικαιούχους να αποκτήσουν τις 
απαραίτητες γλωσσικές γνώσεις για την 
άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητάς τους στο κράτος µέλος 
υποδοχής. 

 Το κράτος µέλος εγκατάστασης δεν 
υποχρεούται απαραιτήτως να αναλάβει τα 
σχετικά έξοδα εκπαίδευσης. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σαφές ότι η γνώση ξένων γλωσσών είναι πρωταρχικής σηµασίας για τους επαγγελµατίες 
ενός κλάδου που επιθυµούν να εγκατασταθούν σε ένα άλλο κράτος µέλος. Ωστόσο, η ευθύνη για 
την απόκτηση των γνώσεων αυτών ανήκει στον ενδιαφερόµενο, γεγονός που δεν θα πρέπει να 
εµποδίζει τα κράτη µέλη να ενθαρρύνουν την εκµάθηση των γλωσσών. 

Τροπολογία 13 
Άρθρο 53, εισαγωγική φράση 

 
Κάθε κράτος µέλος ορίζει, το αργότερο κατά 
την εκπνοή της προβλεπόµενης στο άρθρο 
58 προθεσµίας, ένα σηµείο επαφής που 
αναλαµβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα: 

Κάθε κράτος µέλος ορίζει, το αργότερο κατά 
την εκπνοή της προβλεπόµενης στο άρθρο 
58 προθεσµίας, έναν ήδη υπάρχοντα 
οργανισµό ή αρχή, ως σηµείο επαφής που 
αναλαµβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα: 

Αιτιολόγηση 

Η δηµιουργία νέων σηµείων επαφής συνεπάγεται περιττές διοικητικές διαδικασίες και δαπάνες. 
Προκειµένου να επιταχυνθεί η διαδικασία αναγνώρισης, καθίσταται αναγκαία µια όσο το 
δυνατόν πιο στενή συνεργασία µε τους ήδη υπάρχοντες οργανισµούς και αρχές. 



PE 327.248 138/185 RR\517776EL.doc 

EL 

Τροπολογία 14 
Άρθρο 53, σηµείο β) 

β) να βοηθά τους πολίτες στην άσκηση των 
δικαιωµάτων που παρέχει η παρούσα 
οδηγία, ακόµη και, ενδεχοµένως, µέσω της 
συνεργασίας µε τα άλλα σηµεία επαφής 
και τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 
υποδοχής. 

β) να βοηθά τους πολίτες στην άσκηση των 
δικαιωµάτων που παρέχει η παρούσα 
οδηγία µέσω της συνεργασίας µε την 
Επιτροπή και, ενδεχοµένως, µε τα άλλα 
σηµεία επαφής και τις αρµόδιες αρχές του 
κράτους µέλους υποδοχής. 

Αιτιολόγηση 

Τα σηµεία επαφής πρέπει να συνεργάζονται µε την Επιτροπή ώστε οι πληροφορίες να 
καθίστανται αµοιβαία διαθέσιµες µε αποτελεσµατικό τρόπο. Εντούτοις, η υποχρέωση να 
ενηµερώνεται η Επιτροπή σχετικά µε όλες τις αιτήσεις παροχής πληροφοριών θα µπορούσε να 
θεωρηθεί ως υπέρµετρα γραφειοκρατική. 

Τροπολογία 15 
Άρθρο 53, παράγραφος 2 

Τα σηµεία επαφής ενηµερώνουν την 
Επιτροπή για τα εξεταζόµενα στο πρώτο 
εδάφιο, στοιχείο β), ζητήµατα εντός δύο 
µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία 
επιλαµβάνονται των εν λόγω ζητηµάτων. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Τα σηµεία επαφής πρέπει να συνεργάζονται µε την Επιτροπή ώστε οι πληροφορίες να 
καθίστανται αµοιβαία διαθέσιµες µε αποτελεσµατικό τρόπο. Εντούτοις, η υποχρέωση να 
ενηµερώνεται η Επιτροπή σχετικά µε όλες τις αιτήσεις παροχής πληροφοριών θα µπορούσε να 
θεωρηθεί ως υπέρµετρα γραφειοκρατική. 

Τροπολογία 16 
Άρθρο 54, παράγραφος 1α (νέα) 

 
  1β. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη 

µεριµνούν ώστε η εµπειρογνωµοσύνη των 
εκπροσώπων που εδρεύουν στην ενιαία 
αυτή επιτροπή ανταποκρίνεται στο 
περιεχόµενο των αποφάσεων που πρέπει να 
ληφθούν, προκειµένου να εξασφαλισθεί η 
συνοχή µε το προηγούµενο σύστηµα των 
συµβουλευτικών επιτροπών.  
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Αιτιολόγηση 

Η κατάργηση των συµβουλευτικών επιτροπών γέννησε ανησυχίες µεταξύ των επαγγελµατικών 
κλάδων που υπόκεινται σε κανονιστική ρύθµιση, µε την ιδέα ότι µια ενιαία επιτροπή δεν θα 
επέτρεπε να διατηρηθεί ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την 
εφαρµογή της αρχής της αυτόµατης αναγνώρισης. Η ως άνω τροπολογία έχει ως στόχο να 
διασφαλισθεί ότι η ενιαία αυτή επιτροπή για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 
θα διαθέτει σε µόνιµη βάση τα επαγγελµατικά προσόντα και τις αναγκαίες γνώσεις προκειµένου 
να εξετάζει θέµατα που συνδέονται µε την άσκηση εκάστου επιµέρους επαγγέλµατος. 
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12 Νοεµβρίου 2002 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

προς την Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 

σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου που αφορά για την αναγνώριση των 
επαγγελµατικών προσόντων  
(COM(2002) 119 – C5-0113/2002 – 2002/0061((COD)) 

Συντάκτρια γνωµοδότησης: Gabriele Stauner 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 13 Μαρτίου 2002, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων όρισε συντάκτρια γνωµοδότησης την Gabriele Stauner. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 30 Σεπτεµβρίου 2002 και 11 Νοεµβρίου 2002, η επιτροπή 
εξέτασε το σχέδιο γνωµοδότησης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τις ακόλουθες τροπολογίες µε 
ψήφους 18 υπέρ, 0 κατά και 3 αποχές. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Theodorus J.J. Bouwman, πρόεδρος· 
Winfried Menrad, αντιπρόεδρος· Bartho Pronk (αναπλ. Gabriele Stauner, εισηγήτρια)· 
Elspeth Attwooll, Hans Udo Bullmann (αναπλ. Jan Andersson), Ieke van den Burg, Chantal 
Cauquil (αναπλ. Sylviane H. Ainardi), Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Carlo Fatuzzo, 
Lisbeth Grönfeldt Bergman (αναπλ. Regina Bastos), Richard Howitt (αναπλ. Enrico Boselli), 
Stephen Hughes, Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Manuel Pérez Álvarez, 
Lennart Sacrédeus, Herman Schmid, Helle Thorning-Schmidt και Anne E.M. Van Lancker. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ιστορικό 
 
Την εποχή της έγκρισης της οδηγίας 19/2001/ΕΚ στις 14 Μαΐου 2001, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πήρε την πρωτοβουλία µιας διοργανικής διακήρυξης η οποία ζητούσε να 
υπάρξει "ενοποιηµένη µορφή, ευπρόσιτη σε όλους ανεξαιρέτως, των νοµικών κειµένων που 
εφαρµόζονται στον τοµέα της αµοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων" 
(σελ. 2 της αιτιολογικής έκθεσης της επιτροπής). 
 
Περαιτέρω ώθηση δόθηκε στο εγχείρηµα αυτό από τις Συνόδους Κορυφής της Λισσαβώνας 
και της Στοκχόλµης, στις οποίες ζητήθηκε µεγαλύτερη κινητικότητα των προσόντων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και µε τη στρατηγική της Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά 
Υπηρεσιών1, την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη δια βίου µάθηση2, καθώς και το 
σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τα προσόντα και την κινητικότητα3. Γενικότερα, η 
πρωτοβουλία βρίσκεται σε αρµονία µε τις πολιτικές για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και τη 
βελτίωση των ρυθµίσεων και θεωρείται από την Επιτροπή ότι συµβάλλει στην προετοιµασία 
της διεύρυνσης. 
 
Επισκόπηση του σχεδίου οδηγίας  
 
Η προτεινόµενη οδηγία πρόκειται να αντικαταστήσει υπάρχουσες οδηγίες4, οι οποίες 
επιτρέπουν σε υπηκόους της ΕΕ που έχουν αποκτήσει τα επαγγελµατικά τους προσόντα σε 
ένα κράτος µέλος να ασκούν, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, το εν λόγω επάγγελµα σε άλλο 
κράτος µέλος. 
 
Κατά βάση, η νέα οδηγία προβλέπει τέσσερα συστήµατα, στο πλαίσιο των οποίων τα 
ακόλουθα στοιχεία αντιπροσωπεύουν σηµαντικές αλλαγές σε σύγκριση µε τις υφιστάµενες 
ρυθµίσεις: 
 
1. ελευθερία παροχής υπηρεσιών για διάστηµα έως και 16 εβδοµάδες ετησίως (τίτλος ΙΙ) 
 . προβλέπεται ένα χαλαρότερο καθεστώς για την αίτηση "παροχής υπηρεσιών" (για 

διάστηµα έως 16 εβδοµάδες ετησίως) σε άλλο κράτος µέλος από ό,τι ισχύει βάσει των 
ακόλουθων συστηµάτων για εγκατάσταση σε άλλο κράτος µέλος 

 
2. ελευθερία εγκατάστασης µέσω αναγνώρισης που βασίζεται στο γενικό σύστηµα (τίτλος 
                                                           
1 CΟΜ(2000) 888 [δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην ΕΕ] 
2 CΟΜ(2001) 678 [δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην ΕΕ] 
3 CΟΜ(2002)   72 [δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην ΕΕ] 
4 Πρόκειται για: 
.     Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21.12.1988: γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
.     Οδηγία 92/51/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18.6.1992: δεύτερο γενικό σύστηµα αναγνώρισης της 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης, το οποίο συµπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
.     Οδηγία 99/42/ΕΚ του ΕΚ και του Συµβουλίου, της 7.6.1999: αναγνώριση των προσόντων σχετικά µε τις 

επαγγελµατικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τις οδηγίες ελευθέρωσης, προς συµπλήρωση του 
γενικού συστήµατος αναγνώρισης των διπλωµάτων 

.      12 τοµεακές Οδηγίες, που όλες τους τροποποιήθηκαν πιο πρόσφατα µε την οδηγία 2001/19/ΕΚ του ΕΚ και 
του Συµβουλίου της 14.5.2001 (τη λεγόµενη οδηγία "SLΙΜ", η οποία τροποποίησε επίσης τις δύο πρώτες 
οδηγίες σχετικά µε το γενικό σύστηµα)  
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ΙΙΙ κεφάλαιο Ι) 
 . επεκτείνεται το πεδίο εφαρµογής και έτσι καλύπτει περιπτώσεις που δεν είναι 

επιλέξιµες για αυτόµατη αναγνώριση βάσει των δύο άλλων συστηµάτων 
 . τα τέσσερα γενικά επίπεδα εκπαίδευσης τώρα αναδιατυπώνονται σε πέντε επίπεδα 
 . προβλέπονται περισσότερο αναλογικά και εύλογα «αντισταθµιστικά µέτρα» - δηλαδή 

διατάξεις που αντισταθµίζουν τις διαφορές ανάµεσα στην εκπαίδευση και/ή την 
εµπειρία ενός ατόµου και στα ελάχιστα επίπεδα που ισχύουν στη χώρα υποδοχής 

 . εισάγεται η έννοια των "κοινών βάσεων" δηλαδή κριτηρίων για τα επαγγελµατικά 
προσόντα τα οποία µπορούν να καταρτίζονται από επαγγελµατικές ενώσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· µε την επιφύλαξη της έγκρισης από την Επιτροπή, οι παρόµοιες 
διευθετήσεις θα σηµαίνουν ότι τα άτοµα που καλύπτονται από αυτές δεν θα 
υπόκεινται σε "αντισταθµιστικά µέτρα". 

 
3. ελευθερία εγκατάστασης µέσω αναγνώρισης που βασίζεται στην επαγγελµατική πείρα 

(βιοτεχνικές, βιοµηχανικές και εµπορικές δραστηριότητες) (τίτλος ΙΙΙ, κεφάλαιο ΙΙ) 
 . απλουστεύσεις, όπως η αντικατάσταση των έξι κατηγοριών µε δύο κατηγορίες (ή 

"καταλόγους") 
 
4. ελευθερία εγκατάστασης µέσω αναγνώρισης που βασίζεται σε ελάχιστους όρους 

εκπαίδευσης (ιατροί, αρχιτέκτονες κλπ) (τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο ΙV) 
 . η αυτόµατη αναγνώριση της εκπαίδευσης αρχιτεκτόνων περιορίζεται περισσότερο, 

κάτι που σηµαίνει ότι περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται να εµπίπτουν στο γενικό 
σύστηµα (2. πιο πάνω) 

 . ιατρικές ειδικεύσεις που δεν είναι κοινές σε όλα τα κράτη µέλη (περίπου 37 από τις 52 
που καλύπτονται αυτήν τη στιγµή) θα αντιµετωπίζονται πλέον από το γενικό σύστηµα 
(2. πιο πάνω) 

 . αλλαγές που αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις στις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και στο 
πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν πλέον τα διάφορα επαγγέλµατα 

 
Θέση της συντάκτριας γνωµοδότησης 
 
Πρόκειται για έναν εξαιρετικά περίπλοκο και ειδικευµένο τοµέα της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. 
Η συντάκτρια της παρούσας γνωµοδότησης υποστηρίζει τους βασικούς στόχους που 
στηρίζουν αυτόν τον πρώτο συνολικό εκσυγχρονισµό του συστήµατος από την εποχή που 
δηµιουργήθηκε πριν από 40 περίπου χρόνια. Αν και η Επιτροπή πραγµατοποίησε ανοικτή 
διαβούλευση πριν προτείνει τη νέα οδηγία, αποµένει να γίνει ιδιαίτερα δύσκολη αλλά καίριας 
σηµασίας εργασία έτσι ώστε να εκφραστούν οι συµβουλές, οι εµπειρίες και οι συστάσεις των 
παραγόντων της βάσης - µεταξύ των οποίων οι επαγγελµατικές ενώσεις, οι εθνικές 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και οι κοινωνικοί εταίροι.  
 
Η συντάκτρια γνωµοδότησης θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να τοποθετηθούµε σε 
ορισµένες από τις βασικές καινοτοµίες που περιλαµβάνονται στο σχέδιο οδηγίας -στο 
χαλαρότερο καθεστώς όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών (βλ. σύστηµα 1. πιο πάνω) και 
στην έννοια "κοινών βάσεων" που εισάγονται στο γενικό σύστηµα (βλ. 2 πιο πάνω). 
 
 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 
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Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νοµικών 
Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς, που είναι αρµόδια επί της ουσίας, να ενσωµατώσει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 1  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

 
Τροπολογία  1 

 Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα) 
 

  έχοντας υπόψη το Άρθρο 152 της 
Συνθήκης το οποίο προβλέπει ότι "κατά 
τον καθορισµό και εφαρµογή όλων των 
πολιτικών και δράσεων της Κοινότητας, 
εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία 
της υγείας του ανθρώπου",  

 
Αιτιολόγηση 

Όσοι ασχολούνται επαγγελµατικά µε τον τοµέα της υγείας ανησυχούν ότι δεν δίδεται η δέουσα 
προσοχή στην προστασία του ασθενούς και του χρήστη της προσφερόµενης υπηρεσίας στον 
τοµέα της υγείας. Η παραποµπή στο σχετικό άρθρο της Συνθήκης για τη δηµόσια υγεία θα 
εξασφαλίσει ότι τούτο λαµβάνεται πράγµατι υπόψη.  

Τροπολογία 2 
Νέα αιτιολογική σκέψη µετά την αιτιολογική σκέψη 10 

 10α.  όσον αφορά τα ακαδηµαϊκά και 
επαγγελµατικά προσόντα που βρίσκονται 
εκτός του καθεστώτος των 
"επαγγελµάτων που έχουν ρυθµιστεί 
νοµοθετικώς" και κατά συνέπεια δεν 
καλύπτονται από τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη, οι 
κοινωνικοί εταίροι και άλλοι παράγοντες 
πρέπει να ενθαρρυνθούν, µε την αµείωτη 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
να αναπτύξουν περαιτέρω τα µέτρα 
εθελοντικής συνεργασίας τους και να 
εργαστούν στο πλαίσιο της αρχής της 
επικουρικότητας ώστε να εφαρµόσουν 
µια περισσότερο εκ των κάτω 
προσέγγιση. Κορυφαία παραδείγµατα 
είναι οι λεγόµενες διαδικασίες της 

                                                           
1 ΕΕ C 181Ε, 30.7.2002, σελ. 183. 
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Μπολώνιας και της Μπρίζ, που 
βασίζονται στην αµοιβαία εµπιστοσύνη, 
τη διαφάνεια και την ανταλλαγή 
πληροφοριών. Πρέπει επίσης να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι οι εθελοντικές και οι 
ρυθµιστικές πρωτοβουλίες και διατάξεις 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται σε 
αρµονία µεταξύ τους ως αναπόσπαστα 
και συνεκτικά στοιχεία µιας συνολικής 
στρατηγικής. 

 
Αιτιολόγηση 

Φαίνεται σκόπιµο στο σηµείο αυτό να γίνει µνεία πρωτοβουλιών και µέτρων για την προώθηση 
της αµοιβαίας αναγνώρισης προσόντων τα οποία δεν καλύπτονται από την παρούσα ή άλλες 
οδηγίες. Πράγµατι, παρόµοιες πρωτοβουλίες αξίζουν ιδιαίτερη ενθάρρυνση, δεδοµένου ότι µια 
εκ των κάτω προς τα πάνω προσέγγιση στα ζητήµατα που συνδέονται µε την αναγνώριση θα 
βοηθούσε να εξασφαλισθεί ότι λαµβάνονται δεόντως υπόψη η απαραίτητη επαγγελµατική 
εµπειρογνωµοσύνη και ο προβληµατισµός σε επίπεδο βάσης. 

 
 

Τροπολογία 3 
Άρθρο 7 

 
Εφόσον η παροχή πραγµατοποιείται µε 
µετακίνηση του παρόχου, ο πάροχος 
ενηµερώνει σχετικώς εκ των προτέρων το 
σηµείο επαφής του κράτους µέλους 
εγκατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 
53. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο 
πάροχος ενηµερώνει το σηµείο επαφής του 
εν λόγω κράτους µέλους το συντοµότερο 
δυνατόν µετά την παροχή υπηρεσιών. 

Εφόσον η παροχή πραγµατοποιείται µε 
µετακίνηση του παρόχου, ο πάροχος 
ενηµερώνει σχετικώς εκ των προτέρων το 
σηµείο επαφής του κράτους µέλους 
εγκατάστασης και του κράτους µέλους 
υποδοχής που αναφέρεται στο άρθρο 53. Τα 
σηµεία επαφής ενηµερώνουν σε τη σειρά 
τους τις αρµόδιες αρχές των κρατών 
µελών τους που αναφέρονται στο άρθρο 
52. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο 
πάροχος ενηµερώνει το σηµείο επαφής του 
κράτους µέλους εγκατάστασης το 
συντοµότερο δυνατόν µετά την παροχή 
υπηρεσιών. Οι αρµόδιες αρχές και το 
σηµείο επαφής του κράτους µέλους 
εγκατάστασης εξασφαλίζουν από κοινού 
ότι ένας πάροχος δεν παρέχει υπηρεσίες σε 
κράτη υποδοχής για περισσότερες από 16 
εβδοµάδες κατά τη διάρκεια του  ιδίου 
έτους. 
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Αιτιολόγηση 

Στην παρούσα τροπολογία επιχειρούνται διάφορες αλλαγές. Η σηµαντικότερη είναι ότι 
ανατίθεται στο κράτος εγκατάστασης να εξασφαλίζει ότι τα ίδια άτοµα δεν παρέχουν υπηρεσίες 
σε άλλα κράτη µέλη για περισσότερο από 16 εβδοµάδες κάθε χρόνο. (Καίτοι στο άρθρο 5 
αναφέρεται ότι ως παροχή υπηρεσίας, µε το ελαφρότερο καθεστώς ρύθµισης που τη διέπει, 
λογίζεται η άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις δεκαέξι 
εβδοµάδες ετησίως, δεν αναφέρεται πουθενά ποιος πρέπει να επιτηρεί αυτή τη δραστηριότητα 
ώστε να αποφεύγονται οι καταχρήσεις). Άλλες αλλαγές αφορούν την απαίτηση να ειδοποιεί 
κάποιος το κράτος µέλος υποδοχής καθώς και το κράτος µέλος εγκατάστασης και να προβλέπει 
την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των πελατοστραφών σηµείων επαφής και των αρµοδίων 
αρχών κάθε κράτους µέλους, χωρίς τις οποίες οι φορείς που ασχολούνται µε ένα συγκεκριµένο 
άτοµο δεν θα µπορούν να διαθέτουν όλες τις σχετικές πληροφορίες (βλ. επίσης την τροπολογία 
επί του άρθρου 9).  
 

Τροπολογία 4 
Άρθρο 8, πρώτη παράγραφος 

 
Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 
υποδοχής δύνανται να ζητήσουν από τις 
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 
εγκατάστασης απόδειξη της ιθαγένειας του 
παρόχου υπηρεσιών, καθώς και απόδειξη ότι 
ασκεί νοµίµως τις υπό εξέταση 
δραστηριότητες στο εν λόγω κράτος µέλος. 
Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 
εγκατάστασης κοινοποιούν τις σχετικές 
πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 52. 

 Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 
υποδοχής δύνανται να ζητήσουν από τις 
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 
εγκατάστασης απόδειξη της ιθαγένειας του 
παρόχου υπηρεσιών, καθώς και απόδειξη ότι 
ασκεί τις υπό εξέταση δραστηριότητες στο 
εν λόγω κράτος µέλος σύµφωνα µε τις 
νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 
διατάξεις του. Οι αρµόδιες αρχές του 
κράτους µέλους εγκατάστασης κοινοποιούν 
τις σχετικές πληροφορίες σύµφωνα µε το 
άρθρο 52. 

 
Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία εισάγει την διατύπωση του άρθρου 12 (όροι αναγνώρισης) ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής και του  κράτους µέλους 
εγκατάστασης µπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες για την επαγγελµατική κατάσταση ενός 
ατόµου όχι µόνο στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, αλλά και, για παράδειγµα, κάποιων 
διοικητικών συστηµάτων όπως είναι η συµµετοχή σε ενώσεις. 
 

Τροπολογία 5 
 Άρθρο 9, πρώτη παράγραφος  

 
 Πέραν των άλλων απαιτήσεων ενηµέρωσης 
που προβλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο, τα 
κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο πάροχος να 
προσκοµίζει στον αποδέκτη τις υπηρεσίας 
τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 Πέραν των άλλων απαιτήσεων ενηµέρωσης 
που προβλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο, το 
κράτος µέλος υποδοχής µεριµνά ώστε ο 
πάροχος να παρέχει στις αρµόδιες αρχές 
και το σηµείο επαφής του, όπως 
αναφέρεται στα άρθρα 52 και 53 
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αντιστοίχως, τις ακόλουθες πληροφορίες, 
τις οποίες το κράτος µέλος υποδοχής 
φροντίζει ώστε ο πάροχος να τις 
διοχετεύσει και σε οιονδήποτε άλλο 
αποδέκτη των υπηρεσιών του: 

Αιτιολόγηση 

Στο κείµενο της Επιτροπής το βάρος έγκειται στον µεµονωµένο επαγγελµατία και τους πελάτες 
του/της στο κράτος µέλος υποδοχής. Αυτή η τροπολογία εισάγει ένα προηγούµενο στάδιο - την 
παροχή αυτής της πληροφορίας στο κράτος µέλος υποδοχής - και καθιστά σαφέστερο ότι οι 
ευθύνες έγκεινται κατά προτεραιότητα στο κράτος µέλος υποδοχής (προτιµότερη από την ασαφή 
διατύπωση "τα κράτη µέλη"). 
 
 

Τροπολογία 6 
Άρθρο 15, τρίτη παράγραφος 

 
3.  Εφόσον ένα κράτος µέλος φρονεί ότι µια 
κοινή βάση δεν παρέχει πλέον τα εχέγγυα ως 
προς τα επαγγελµατικά προσόντα, το 
γνωστοποιεί στην Επιτροπή, η οποία 
λαµβάνει, ενδεχοµένως, απόφαση σύµφωνα 
µε τη διαδικασία του άρθρου 54, 
παράγραφος 2. 

 3.  Τα κράτη µέλη επανεξετάζουν τις 
ρυθµίσεις που καλύπτονται από κοινές 
βάσεις. Εφόσον ένα κράτος µέλος φρονεί 
ότι µια κοινή βάση δεν παρέχει πλέον τα 
εχέγγυα ως προς τα επαγγελµατικά 
προσόντα, το γνωστοποιεί στην Επιτροπή, η 
οποία λαµβάνει, ενδεχοµένως, απόφαση 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 54, 
παράγραφος 2. 

 ∆ύο έτη µετά την ηµεροµηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 58, η Επιτροπή, 
µετά από διαβούλευση µε τα κράτη µέλη, 
επανεξετάζει την εφαρµογή του παρόντος 
άρθρου µε σκοπό να προτείνει, εφόσον 
χρειάζεται, τις απαιτούµενες 
τροποποιήσεις στο συµβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αποσκοπεί στην ενσωµάτωση διασφαλίσεων στην πρόταση σε ό,τι αφορά τις 
κοινές βάσεις: την απαίτηση να παρακολουθούν τα κράτη µέλη τη χρήση τους και επιπλέον να 
προγραµµατισθεί η επανεξέτασή τους από την Επιτροπή.    

 

Τροπολογία 7 
Άρθρο 46, παράγραφος 2 

2. Το κράτος µέλος υποδοχής δύναται, εάν 2. Το κράτος µέλος υποδοχής δύναται, εάν 



RR\517776EL.doc 147/185 PE 327.248 

 EL 

γνωρίζει ότι έχουν συµβεί σοβαρά και 
συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά 
πριν από την εγκατάσταση του 
ενδιαφεροµένου στο υπό εξέταση κράτος 
εκτός της επικράτειάς του και τα οποία 
θεωρείται ότι µπορούν να επηρεάσουν 
εντός του κράτους αυτού την άσκηση της 
υπό εξέταση δραστηριότητας, να 
ενηµερώνει σχετικώς το κράτος µέλος 
καταγωγής. 

γνωρίζει ότι έχουν συµβεί σοβαρά και 
συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά τα 
οποία θεωρείται ότι µπορούν να 
επηρεάσουν εντός του κράτους αυτού την 
άσκηση της υπό εξέταση δραστηριότητας, 
να ενηµερώνει σχετικώς το κράτος µέλος 
καταγωγής. 

 
Αιτιολόγηση 

Το µέτρο αυτό πρέπει να προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των ενδιαφερόµενων 
κρατών µελών οποτεδήποτε και οπουδήποτε συνάγεται από τις περιστάσεις ότι κάποιο άτοµο 
έχει παραβιάσει τους επαγγελµατικούς κανόνες, ανεξάρτητα από το πότε ή το που συνέβησαν 
παρόµοια περιστατικά. 
 

Τροπολογία 8 
Άρθρο 54, παράγραφος 4 

4. Η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό 
κανονισµό της. 

4. Η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό 
κανονισµό της ο οποίος περιλαµβάνει 
διατάξεις που εξασφαλίζουν ότι η 
Επιτροπή ακούει και λαµβάνει υπόψη της 
τον προβληµατισµό, την πείρα και τις 
συστάσεις των εκπροσώπων των 
σχετικών επαγγελµατικών ενώσεων και 
των οργανώσεων των κοινωνικών 
εταίρων. 

Αιτιολόγηση 

Η συντάκτρια γνωµοδότησης υποστηρίζει τις κινήσεις που γίνονται για τη µείωση του περιττού 
διοικητικού φόρτου, µεταξύ των οποίων και µε τη δηµιουργία µιας ενιαίας επιτροπής σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο αντί του υφιστάµενου συστήµατος επιτροπών εθνικών αντιπροσώπων και 
συµβουλευτικών επιτροπών για τις τοµεακές οδηγίες. Ωστόσο, σηµαντικό θα είναι να 
διατηρηθεί η συνεισφορά που πραγµατοποιούν π.χ. οι επαγγελµατικές ενώσεις στις εργασίες και 
στη λήψη αποφάσεων, κάτι το οποίο αποτελεί το σκοπό της παρούσας τροπολογίας. 
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Wieland. 



RR\517776EL.doc 149/185 PE 327.248 

 EL 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

I.  Οι διατάξεις της νέας οδηγίας που τροποποιεί τις κατά τοµείς και οριζόντιες 
οδηγίες στον τοµέα του δικαιώµατος εγκατάστασης. 

 
1. Κατά το παρελθόν, η ελευθερία εγκατάστασης για την άσκηση ελεύθερων επαγγελµάτων 

ρυθµιζόµενων βάσει τίτλων σπουδών, κυρίως πανεπιστηµιακών, γνώρισε µια "κάθετη" 
προσέγγιση για ένα σύνολο επαγγελµάτων (γιατροί, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, µαίες κ.λπ.) 
που επέτρεπε την αυτόµατη αναγνώριση των τίτλων σπουδών, χωρίς κάποιο σύστηµα 
αντιστάθµισης. Πράγµατι, προηγουµένως, οι κλάδοι κατάρτισης είχαν εναρµονιστεί στα 
κράτη µέλη. 

 
Οι οδηγίες αυτές - που περιορίζονται σε µειωµένο αριθµό σε σχέση µε τα ρυθµιζόµενα 
επαγγέλµατα και οι οποίες απαίτησαν πολύ µακρές διαπραγµατεύσεις - φαίνονται πολύ 
περίπλοκες, κυρίως όµως δεν µπορούν να προσαρµοσθούν στον αυξανόµενο αριθµό 
επαγγελµάτων. Στη συνέχεια, τροποποιήθηκαν ώστε να ανταποκρίνονται στις διατάξεις 
των δύο νέων "οριζόντιων" οδηγιών, πριν απορροφηθούν από τη νέα οδηγία. 

 
Η νέα οδηγία που εξετάζουµε εδώ, όχι µόνο διατηρεί την οριζόντια προσέγγιση, αλλά 
αποβλέπει και στην αντικατάσταση όλων των άλλων κάθετων οδηγιών. 

 
II.  Ορισµένες πτυχές της νέας οδηγίας 
 
2. Η νέα οδηγία, της οποίας ο τίτλος είναι απλούστερος και πιο εύκολα κατανοητός έναντι 

των δύο προηγούµενων, παράλληλα µε την τήρηση της οριζόντιας προσέγγισης, 
-  εξετάζει επίσης τις ιατρικές ειδικεύσεις που δεν είναι οι ίδιες στα κράτη µέλη, 
-  πραγµατοποιεί την εύστοχη διάκριση µεταξύ ελευθερίας εγκατάστασης και ελεύθερης 

παροχής υπηρεσιών, που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες και διέπονται από 
διαφορετικούς κανόνες, 

-  καθορίζει ενιαία προθεσµία τριών µηνών για την εξακρίβωση - από την πλευρά του 
κράτους εγκατάστασης - των προσόντων που είναι απαραίτητα για την άσκηση ενός 
επαγγέλµατος, 

-  εισάγει την έννοια της "κοινής βάσης" (ήτοι, το αίτηµα καθιέρωσης κριτηρίων για τα 
επαγγελµατικά προσόντα σε κοινοτικό επίπεδο), 

-  θεσπίζει σύστηµα αυτόµατης αναγνώρισης βασιζόµενο στην επαγγελµατική πείρα, το 
οποίο συντονίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις κατάρτισης, 

- δεν συµπεριλαµβάνει τους τίτλους σπουδών των πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι 
έχουν πραγµατοποιήσει σπουδές σε κράτος µέλος, 

- δεν συµπεριλαµβάνει τα νέα επαγγέλµατα που, συνεπεία της διεύρυνσης, θα πρέπει να 
ρυθµισθούν από την Ένωση (ήτοι, τα επαγγέλµατα που δεν αντιστοιχούσαν σε κάποιο 
πτυχίο ή άλλο πανεπιστηµιακό τίτλο στα σηµερινά κράτη µέλη). 

- δεν λαµβάνει υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά µε την κατάσταση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών, η οποία 
αφιερώνει ιδιαίτερη προσοχή στις διαφορές στα καθεστώτα επαγγελµατικών 
προσόντων, στη φύση των δοκιµασιών επάρκειας, στον κατάλογο των 
δραστηριοτήτων που επιτρέπεται να ασκούνται µε δίπλωµα σπουδών σύµφωνα µε την 
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εθνική νοµοθεσία.1 
 
III. Η Επιτροπή Αναφορών και η "αναγνώριση των τίτλων σπουδών" 
 
3. Το κείµενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αναφέρει ούτε λαµβάνει σε κάποιο σηµείο της 

υπόψη, ούτε καν στην αιτιολογική της έκθεση, τις εµπειρίες που έχει αποκτήσει η 
Επιτροπή Αναφορών και τη συµβολή της στην εξέταση της σχετικής περιπτωσιολογίας. 
Πράγµατι, η Επιτροπή Αναφορών - η οποία λαµβάνει µεγάλο αριθµό αναφορών σχετικά 
µε την αναγνώριση των τίτλων σπουδών (περίπου το 4 µε 5 % των αναφορών κατά τα 
τελευταία έτη) - έχει εντοπίσει οριακές καταστάσεις οφειλόµενες στη µη µεταφορά των 
οριζόντιων οδηγιών ή στην ατελή ή ανακριβή µεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο (λόγω της 
υπαγωγής ή της µη υπαγωγής ορισµένων επαγγελµάτων), στοιχείο το οποίο έχει 
καταδικασθεί από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 
Η Επιτροπή Αναφορών δράττεται της ευκαιρίας να προσαρτήσει στην ανά χείρας 
γνωµοδότηση τον κατάλογο και τις περιλήψεις των έξι πιο αντιπροσωπευτικών 
αναφορών. Χάρις στην παρέµβασή της, όχι µόνον αναγνωρίστηκαν τα δικαιώµατα των 
συντακτών των αναφορών οι οποίοι και µπόρεσαν να ασκήσουν το επάγγελµά τους στη 
χώρα υποδοχής, αλλά και η σχετική οδηγία που δεν είχε µεταφερθεί καθόλου στην εθνική 
νοµοθεσία ή είχε µεταφερθεί µόνο µερικώς, επέτυχε να εφαρµοσθεί ως αποτέλεσµα των 
αναφορών που υπέβαλαν οι πολίτες.2 

 
4. Η Επιτροπή Αναφορών θα ευχόταν, σε µία πρώτη φάση, να είχε µπορέσει να συντάξει µια 

έκθεση (βάσει του άρθρου 175 § 1) προς το Κοινοβούλιο για την περιπτωσιολογία των 
αναφορών που σχετίζονται µε την αναγνώριση τίτλων σπουδών. Προτιµά, ωστόσο, να 
επωφεληθεί της ευκαιρίας και να συντάξει την παρούσα γνωµοδότηση, προκειµένου να 
υπενθυµίσει ορισµένες δυσκολίες που συναντούν οι πολίτες όταν επικαλούνται τους 
υφιστάµενους κοινοτικούς κανόνες για να ασκήσουν ένα επάγγελµα ρυθµιζόµενο βάσει 
ενός τίτλου σπουδών που απέκτησαν στη χώρα τους. Χωρίς να εξαντλήσουµε το θέµα, ας 
απαριθµήσουµε τις βασικότερες από αυτές: 

 
α) Έλλειψη ενός πραγµατικού πνεύµατος συνεργασίας, βοήθειας και κατανόησης από 
την πλευρά των εθνικών διοικητικών αρχών που καλούνται να αξιολογήσουν τον "ξένο" (µη 
εθνικό) τίτλο σπουδών που προσκοµίζει ο κοινοτικός πολίτης για την εγκατάστασή του· 
 
β) Πολυπλοκότητα της υφιστάµενης εθνικής νοµοθεσίας καθώς και της επαγγελµατικής 
ορολογίας που χρησιµοποιείται σε κάθε κράτος (ιδίως για τα ιατρικά επαγγέλµατα). 
Η νέα οδηγία επιτρέπει, ως αρµόζει, στον πολίτη που εγκαθίσταται σε κάποια άλλη χώρα της 
Ένωσης να χρησιµοποιεί τον επαγγελµατικό τίτλο που απέκτησε στη χώρα του· 
 
γ) Απροθυµία των εθνικών αρχών να αναγνωρίσουν την πράγµατι κτηθείσα επαγγελµατική 
πείρα· 
 
δ) Προτίµηση στα κριτήρια της πρακτικής άσκησης κατάρτισης παρά στην εξέταση που 
αποβλέπει στην εξακρίβωση της ισοτιµίας της κατάρτισης µε στόχο την αναγνώριση των 

                                                           
1 (COM(2002) 442, σελ. 20 και επόµενες. 
2 Αναφορές 523/1993, 639/1999, 793/1999, 651/2000, 418/2001 και 1067/2001 
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τίτλων σπουδών· 
 
ε) Ανυπαρξία ακαδηµαϊκής αναγνώρισης των πτυχίων και άλλων τίτλων σπουδών. Αυτή η 
αναγνώριση προβλεπόταν αρχικά στη Συνθήκη της Ρώµης αλλά εγκαταλείφθηκε αργότερα. 
Πολλοί διδάσκοντες παραπονούνται - µε τις αναφορές που υποβάλλουν στο Κοινοβούλιο – 
διότι δεν τους αναγνωρίζονται οι αποκτηθέντες επαγγελµατικοί τίτλοι και τα πανεπιστηµιακά 
πτυχία ή τα διπλώµατα ειδίκευσης, ώστε να περιληφθούν σε καλή θέση σε έναν κατάλογο 
ικανοτήτων. 
 
5. Η Επιτροπή Αναφορών εκτιµά ότι η Ένωση δεν µπορεί επί µακρόν να αγνοεί την 

έκκληση των πολιτών και ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να αντιµετωπίσει κατά 
τρόπο εποικοδοµητικό και πραγµατιστικό την ακαδηµαϊκή αναγνώριση των 
πτυχίων σε µια ολοένα και πιο αλληλέγγυα και ενωµένη Ένωση, στην οποία ο 
πολίτης θα διαδραµατίζει πρωταρχικό ρόλο. 

 
6. Υπό την πίεση της Επιτροπής Αναφορών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την ιδιότητά 

της ως "θεµατοφύλακα των Συνθηκών", υπέβαλε διάφορες προσφυγές κατά κρατών 
µελών για εσφαλµένη µεταφορά της οδηγίας ή, ακόµα χειρότερα, για πλήρη έλλειψη 
µεταφοράς. Η χρήση του δικαιώµατος αναφοράς κατέστησε δυνατή τη διευθέτηση 
πολύπλοκων καταστάσεων, όπου οι εθνικές αρχές, χωρίς να έχουν παραβιάσει την 
εθνική νοµοθεσία, εµπόδιζαν στην πράξη τους αναφέροντες να επικαλεστούν ένα 
αναγνωρισµένο δικαίωµά τους: αυτό της ελεύθερης εγκατάστασης. Το ∆ικαστήριο 
έχει καταδικάσει επανειληµµένως τέτοιες συµπεριφορές, επαναβεβαιώνοντας τις 
αρχές που διέπουν την αναγνώριση των τίτλων σπουδών και των επαγγελµατικών 
προσόντων. 

 
IV. Συµπεράσµατα 
 
7. Σε διάφορα έγγραφά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε την ευκαιρία να επιβεβαιώσει 

την ανάγκη να εγκαθιδρυθεί µια "Ευρώπη της γνώσης" που θα είναι στην υπηρεσία 
τόσο της αγοράς όσο και του ανθρώπου, εν προκειµένω δε του ευρωπαίου πολίτη. 
Μια Ευρώπη που θα βασίζεται σε µια δυναµική και πιο ανταγωνιστική γνώση, σε µια 
ποιοτική βασική εκπαίδευση και κατάρτιση, κυρίως όµως στην κατοχύρωση της 
αµοιβαίας αναγνώρισης των τίτλων σπουδών και των επαγγελµατικών προσόντων, 
αποδεικνύοντας µε τρόπο απτό και συγκεκριµένο την ύπαρξη ευρωπαϊκής ιθαγένειας. 
Προς τούτο επιβάλλεται η εξάλειψη όλων των εµποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία 
των πολιτών και την κινητικότητα των εργαζοµένων και ελεύθερων επαγγελµατιών 
στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. 

 
8. Με βάση την πείρα που έχει αποκτήσει, η Επιτροπή Αναφορών εκτιµά ότι ο αριθµός 

των πολιτών που απευθύνονται σε αυτή, µέσω του δικαιώµατος αναφοράς, πρόκειται 
να αυξηθεί σηµαντικά. Η διαδικασία διεύρυνσης της Ένωσης, σε συνδυασµό µε την 
εκπόνηση ενός Συνταγµατικού Χάρτη της Ένωσης (θέµα µε το οποία ασχολείται η 
Συνέλευση για το µέλλον της Ένωσης), θα επεκτείνει τις αρµοδιότητες των θεσµικών 
οργάνων της Κοινότητας και των διοικητικών τους υπηρεσιών σε ό,τι αφορά την 
εφαρµογή του ευρωπαϊκού δικαίου και θα οδηγήσει σε µια νέα δυναµική και σε νέες 
προοπτικές στον τοµέα της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών: αυτό άλλωστε είναι 
και το µήνυµα που απηύθυνε η ακρόαση που πραγµατοποιήθηκε σχετικά µε την υπό 
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εξέταση την 1η Οκτωβρίου 2002 στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, µε ευρεία συµµετοχή 
όλων των ενδιαφερόµενων τοµέων. Η Επιτροπή Αναφορών θα διαδραµατίζει ολοένα 
και πιο συχνά ρόλο ενδιαµέσου µεταξύ των κοινοτικών οδηγιών και των δυσχερειών 
που συναντούν οι πολίτες "θύµατα" της σύγκρουσης εναρµόνισης / επικουρικότητας. 

 
9. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Επιτροπή Αναφορών εκτιµά ότι, πέρα από κάθε 

δήλωση αρχής, θα πρέπει να δηµιουργηθούν αποτελεσµατικά µέσα ελέγχου ως προς 
τη µεταφορά των διαφόρων σχετικών κοινοτικών διατάξεων στην έννοµη τάξη των 
κρατών µελών, να βελτιστοποιηθεί το κοινοτικό σύστηµα για την αναγνώριση των 
επαγγελµατικών προσόντων και των ακαδηµαϊκών τίτλων µε στόχο να καταστεί πιο 
σαφές ταχύ και προσιτό στους δικαιούχους, να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην 
εκµάθηση των γλωσσών και των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας, καθώς και να 
συνειδητοποιηθεί η ανάγκη µιας διαρκούς και δια βίου κατάρτισης έτσι ώστε η 
κινητικότητα να µη βιώνεται τραυµατικά αλλά αντίθετα θετικά, να οργανώνεται δε µε 
ανοικτό τρόπο και να αποτελεί πραγµατική ευκαιρία για τις νέες γενιές.  

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς, που 
είναι αρµόδια επί της ουσίας, να ενσωµατώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 1  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

Τροπολογία 1 
Αιτιολογική σκέψη 23 

(23) Κρίνεται σκόπιµο να οργανωθούν οι 
λεπτοµέρειες της συνεργασίας µεταξύ των 
κρατών µελών, καθώς και µεταξύ αυτών 
και της Επιτροπής, εφόσον η εν λόγω 
συνεργασία διευκολύνει την εκτέλεση της 
παρούσας οδηγίας και την τήρηση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. 

(23) Κρίνεται σκόπιµο να οργανωθούν οι 
λεπτοµέρειες της συνεργασίας µεταξύ των 
κρατών µελών, καθώς και µεταξύ αυτών 
και της Επιτροπής, εφόσον η εν λόγω 
συνεργασία διευκολύνει την εκτέλεση της 
παρούσας οδηγίας και την τήρηση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή 
προκειµένου να καταστούν διαφανείς, 
ταχείες, σαφείς και ενιαίες. 

Αιτιολόγηση 

Μία από τις κυριότερες δυσκολίες που έχουν συναντήσει µέχρι σήµερα οι πολίτες / αναφέροντες 
είναι η ανακριβής ερµηνεία των οδηγιών που αφορούν την αναγνώριση τίτλων σπουδών και 
επαγγελµατικών προσόντων. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για µια ταχύτερη λήψη 
αποφάσεων σε πλαίσιο διαφάνειας. 

                                                           
1 ΕΕ C 181Ε της 30.7.2002, σελ. 183. 
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Τροπολογία 2 
Αιτιολογική σκέψη 26 

(26) Η εκπόνηση από τα κράτη µέλη 
περιοδικής έκθεσης σχετικά µε την 
εκτέλεση της παρούσας οδηγίας, όπου θα 
περιλαµβάνονται στατιστικά στοιχεία, θα 
προσδιορίζει τον αντίκτυπο του 
συστήµατος αναγνώρισης των 
επαγγελµατικών προσόντων. 

(26) Η εκπόνηση από τα κράτη µέλη ανά 
διετία έκθεσης σχετικά µε την εκτέλεση 
της παρούσας οδηγίας, όπου θα 
περιλαµβάνονται στατιστικά στοιχεία, θα 
δώσει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να συγκρίνει τα εν λόγω 
αποτελέσµατα µε αυτά που περιέχονται 
στην έκθεση την οποία δεσµεύεται να 
διαβιβάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
το θέµα αυτό εντός της ίδιας προθεσµίας 
και βάσει των αναφορών που λαµβάνει, 
καθώς και να προσδιορίζει τον αντίκτυπο 
του συστήµατος αναγνώρισης των 
επαγγελµατικών προσόντων και να 
εντοπίζει τυχόν ελλείψεις ή καταχρήσεις. 

Αιτιολόγηση 

Ο καθορισµός διετούς περιόδου δίνει πιο συγκεκριµένο χαρακτήρα στη δράση της Επιτροπής. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να µπορεί να συµβάλλει στην εξέταση, δεδοµένου ότι 
έχει γνώση του συγκεκριµένου θέµατος χάρη στις αναφορές που λαµβάνει· µε αυτόν τον τρόπο 
θα ενισχυθεί η υφιστάµενη συνεργασία µεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία 3 
Αιτιολογική σκέψη 27 

(27) Κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθεί 
κατάλληλη διαδικασία για την έγκριση 
προσωρινών µέτρων, σε περίπτωση που η 
εφαρµογή διάταξης της παρούσας οδηγίας 
παρουσιάσει σηµαντικές δυσχέρειες σε ένα 
κράτος µέλος. 

(27) Κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθεί 
κατάλληλη διαδικασία για την έγκριση 
προσωρινών µέτρων, σε περίπτωση που η 
εφαρµογή διάταξης της παρούσας οδηγίας 
παρουσιάσει σηµαντικές δυσχέρειες σε ένα 
κράτος µέλος· Οι διοικητικές ελλείψεις 
που καταλογίζονται στο κράτος µέλος δεν 
δύνανται να οδηγούν σε παρεκκλίσεις 
κατά τη µεταφορά της οδηγίας στο 
εθνικό δίκαιο. 

Αιτιολόγηση 

Η έγκριση προσωρινών µέτρων δεν πρέπει να δικαιολογείται από «σηµαντικές δυσχέρειες» 
παρά µόνο ως έσχατη λύση. Τα κράτη µέλη και η διοίκησή τους δεν πρέπει να µπορούν να 
προφασίζονται σηµαντικές δυσχέρειες, µια υπερβολικά αόριστη έννοια, προκειµένου να 
«καλύπτουν» διοικητικές ελλείψεις και να εµποδίζουν τη διαφάνεια, τη σαφήνεια, την ταχύτητα 
και την απλοποίηση των διαδικασιών. 
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Τροπολογία 4 
Αιτιολογική σκέψη 27β (νέα) 

 
 (27β) Η Επιτροπή καλείται να διασφαλίσει 

την αυστηρή εκτέλεση της κοινοτικής 
νοµοθεσίας για την αµοιβαία αναγνώριση 
των επαγγελµατικών προσόντων µέσω της 
ταχύτερης παραποµπής στο Πρωτοδικείο 
και το ∆ικαστήριο επαναλαµβανόµενων 
παραβιάσεων της νοµοθεσίας αυτής από 
τις δηµόσιες αρχές των κρατών µελών και 
να ζητήσει από όλα τα κράτη µέλη να 
µεταφέρουν στο εθνικό δίκαιό τους την 
οδηγία για την αναγνώριση των 
επαγγελµατικών προσόντων. 

Τροπολογία 5 
Αιτιολογική σκέψη 29 

(29) ∆εδοµένης της ταχύτητας της 
τεχνολογικής εξέλιξης και της 
επιστηµονικής προόδου, η δια βίου 
µάθηση προσλαµβάνει ιδιαίτερη σηµασία 
για µεγάλο αριθµό επαγγελµάτων. Στο 
συγκεκριµένο πλαίσιο, εναπόκειται στα 
κράτη µέλη να αποφασίσουν τους όρους µε 
τους οποίους, χάρη σε κατάλληλη συνεχή 
εκπαίδευση, οι επαγγελµατίες θα 
ενηµερώνονται για την τεχνολογική και 
επιστηµονική πρόοδο. 

(29) ∆εδοµένης της ταχύτητας της 
τεχνολογικής εξέλιξης και της 
επιστηµονικής προόδου, η δια βίου 
µάθηση προσλαµβάνει ιδιαίτερη σηµασία 
για µεγάλο αριθµό επαγγελµάτων. Στο 
συγκεκριµένο πλαίσιο, εναπόκειται στα 
κράτη µέλη να αποφασίσουν τους όρους µε 
τους οποίους, χάρη σε κατάλληλη συνεχή 
εκπαίδευση, οι επαγγελµατίες θα 
ενηµερώνονται για την τεχνολογική και 
επιστηµονική πρόοδο. Η δηµιουργία ενός 
∆ιαρκούς Φόρουµ Επαγγελµάτων θα 
µπορούσε να συµβάλει αποτελεσµατικά 
στο να αξιολογείται η εξέλιξη των 
τεχνικών και επιστηµονικών προόδων 
που συντελούνται. 

Αιτιολόγηση 

Η ανάγκη ενός φόρουµ συµβουλευτικού χαρακτήρα καταδείχθηκε κατά την ακρόαση της 1ης 
Οκτωβρίου 2002 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα επαγγέλµατα που θα εκπροσωπούνται στο 
πλαίσιο του οργάνου αυτού θα δώσουν τη δυνατότητα να αξιολογούνται τα επαγγελµατικά 
προφίλ και η εφαρµογή των νέων επιστηµονικών και τεχνικών ανακαλύψεων σε σχέση µε τις 
οικονοµικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες. 
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Τροπολογία 6 
Άρθρο 47, παράγραφος 3 

3. Η απόφαση αυτή ή η απουσία 
απόφασης εντός της ταχθείσας προθεσµίας 
µπορεί να προσβληθεί µε ένδικα µέσα 
εσωτερικού δικαίου. 

3. Η απόφαση αυτή εντός της ταχθείσας 
προθεσµίας µπορεί να προσβληθεί µε 
ένδικα µέσα εσωτερικού δικαίου. 

Αιτιολόγηση 

Οι αρχές υποχρεούνται να κοινοποιούν στον ενδιαφερόµενο την απόφαση που έλαβαν. Θα 
πρέπει να αποφευχθεί η έλλειψη απόφασης και κοινοποίησης, η οποία οδηγεί αυτοµάτως στο 
µηχανισµό της προσφυγής, πράγµα που αντιτίθεται στο πνεύµα της οδηγίας όσον αφορά την 
ταχύτητα και απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. 

 

Τροπολογία 7 
Άρθρο 47, παράγραφος 3α (νέα) 

 3α. Κάθε απόφαση περί της συνέχειας 
που πρέπει να δοθεί στην αναγνώριση 
ενός τίτλου σπουδών ή επαγγελµατικού 
προσόντος διαβιβάζεται από την αρµόδια 
αρχή εντός προθεσµίας τριών µηνών από 
την υποβολή της αίτησης. Εάν µετά την 
παρέλευση της προθεσµίας αυτής δεν έχει 
κοινοποιηθεί καµία απόφαση, η αίτηση 
θεωρείται εγκριθείσα. 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να προβλεφθεί τι ισχύει σε περίπτωση (σιωπή / συγκατάνευση) που η διοίκηση δεν 
λαµβάνει απόφαση για µια αίτηση αναγνώρισης τίτλου σπουδών εντός προθεσµίας τριών 
µηνών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Αναφορά αριθ. 523/93, του κ. Daniel O`CALLAGHAN, Ιρλανδού υπηκόου, σχετικά µε 
την άρνηση εκ µέρους του κράτους του Baden-Württemberg,  Γερµανία, να αναγνωρίσει 
το πτυχίο του δασκάλου 
 
Περίληψη της αναφοράς 
 
Ο αναφέρων εκθέτει ότι δίδαξε µικρά παιδιά στο τµήµα εκπαίδευσης του Baden-Württemberg, 
και σε ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης σε" πολλά σχολεία που ήταν στην ιδιοκτησία της 
εκκλησίας αλλά είχαν την ενίσχυση του κράτους και σε γυµνάσια που ήταν αναγνωρισµένα 
από το κράτος". Εντούτοις όταν έκανε αίτηση στο Οµοσπονδιακό Υπουργείο Εκπαίδευσης του 
Baden-Württemberg για να πάρει θέση δάσκαλου σε γυµνάσιο του κράτους η αίτησή του 
απορρίφθηκε µε τη αιτιολογία ότι δεν κατέχει τίτλο δασκάλου που να αναγνωρίζεται από αυτό 
το κράτος. Καθώς όµως ο αναφέρων έχει σχεδόν 10 χρόνια εκπαιδευτική πείρα στο Baden-
Württemberg ζητεί από το Κοινοβούλιο να εξετάσει εάν γίνεται άδικα εις βάρους του διάκριση 
απέναντι στους "ευνοηµένους πολίτες του εθνικού κράτους µε πτυχία από το οµόσπονδο 
κράτος στο οποίο έχω τη µόνιµη κατοικία µου".  
 
Aναφoρά αριθ. 639/1999, του κ. Christian Herzmann, γερµανού υπηκόου, σχετικά µε µια 
υποτιθέµενη διάκριση για λόγους ιθαγένειας στο βρετανικό σύστηµα πρόσβασης σε 
θέσεις υποχρεωτικής αµειβόµενης άσκησης για την απόκτηση του πτυχίου της ιατρικής. 
 
Περίληψη της αναφoράς : 
 
Ο αναφέρων, φοιτητής του έκτου έτους της ιατρικής στο γερµανικό πανεπιστήµιο της 
Λειψίας, δηλώνει πως µετά την ολοκλήρωση του έτους αυτού, θα λάβει ένα περιορισµένο 
γερµανικό δίπλωµα, το «Teilapprobation», µετά το οποίο στη Γερµανία θα έπρεπε να 
πραγµατοποιήσει 18µηνη αµειβόµενη πρακτική άσκηση και θα λάµβανε τον τίτλο «Arzt im 
Praktikum, AiP». Ωστόσο, ο αναφέρων επιθυµεί να πραγµατοποιήσει αυτήν την αµειβόµενη 
άσκηση στο Ηνωµένο Βασίλειο και, πιο συγκεκριµένα, στη Σκοτία, όπου υπάρχει ένα 
σύστηµα παρόµοιο µε το γερµανικό. Η Σκοτία έχει θεσπίσει ένα κεντρικό σύστηµα 
κατανοµής των θέσεων για τις πρακτικές ασκήσεις που οδηγούν στην απόκτηση του 
ολοκληρωµένου πτυχίου ιατρικής, το «Scotish Pre-Registration House Officer Allocation – 
SPA», το οποίο διανέµει τις υπάρχουσες θέσεις κατά πρώτο λόγο µεταξύ των βρετανών 
υποψηφίων. Έπειτα, εάν υπάρχουν διαθέσιµες θέσεις, οι αρχές της Σκοτίας προβαίνουν σε 
έναν δεύτερο γύρο κατανοµής των θέσεων, στον οποίο µπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα 
οι φοιτητές από άλλες χώρες. Ο αναφέρων φρονεί ότι αυτό το σύστηµα κατανοµής των 
θέσεων συνιστά διάκριση και ότι θα έπρεπε να έχουν όλοι οι φοιτητές, ανεξάρτητα από την 
υπηκοότητά τους, τη δυνατότητα συµµετοχής στο σύστηµα εκχώρησης των θέσεων από τον 
πρώτο γύρο. 
 
Αναφορά αριθ. 793/1999, του κ. Χάρη Συνοδινού, έλληνα υπηκόου, εξ ονόµατος του κ. ∆. 
Μαρκάτου, σχετικά µε την άρνηση των αρµόδιων ελληνικών αρχών να χορηγήσουν 
άδεια άσκησης του επαγγέλµατος του οπτικού σε οπτικούς που έχουν σπουδάσει στην 
Ιταλία 
 
Περίληψη της αναφοράς: 
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Ο αναφέρων έχει σπουδάσει οπτικός και οπτοµέτρης στην Ιταλία. Το 1995 το Υπουργείο 
Υγείας της Ελλάδας απέρριψε την αίτηση που είχε υποβάλει για να αποκτήσει την άδεια 
άσκησης του επαγγέλµατος του οπτικού. Αφού απορρίφθηκε και η δεύτερη και η τρίτη 
αίτησή του, ο αναφέρων προσέφυγε στο Συµβούλιο Επικρατείας της Ελλάδας, όπου 
δικαιώθηκε. Επανέλαβε την αίτησή του, η οποία πάλι απορρίφθηκε, αυτή τη φορά µε τη 
δικαιολογία ότι οι σπουδές του δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ. 
Καθώς η οδηγία 92/51/ΕΟΚ µεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο το 1998, ένα χρόνο αργότερα 
το Συµβούλιο Επαγγελµατικής Ισοδυναµίας Τίτλων Σπουδών και Κατάρτισης δεν είχε ακόµη 
συσταθεί. Ο αναφέρων ζητεί την παρέµβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την άµεση 
εφαρµογή της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ στην Ελλάδα. 
 
 
Αναφορά αριθ. 651/2000 του κ. Μιχάλη Πέρου, έλληνα υπηκόου, σχετικά µε την 
καταγγελία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορά την εφαρµογή στην Ελλάδα της 
οδηγίας περί αναγνώρισης διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
 
Περίληψη της αναφοράς 
 
Ο αναφέρων εξηγεί ότι αγωνίζεται, χωρίς αποτέλεσµα, εδώ και περισσότερα από είκοσι 
χρόνια, για την αναγνώριση στην Ελλάδα του τίτλου των πανεπιστηµιακών σπουδών του 
στην αρχιτεκτονική, ο οποίος του απονεµήθηκε από ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στη 
Γερµανία. 
Παρά την απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που καταδίκασε την 
Ελλάδα για την άρνησή της να εφαρµόσει πλήρως την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, και παρά τη γνώµη 
του γενικού εισαγγελέα του ∆ικαστηρίου για την επιβολή χρηµατικής ποινής στην Ελλάδα, 
αυτή εξακολουθεί να µη συµµορφώνεται µε την εν λόγω οδηγία.  

 
Αναφορά αριθ. 418/2001 της κ. Anne Rampillon, γαλλίδας υπηκόου, σχετικά µε την 
αναγνώριση του διπλώµατός της για επαγγελµατικούς σκοπούς 

Περίληψη της αναφοράς: 

 Η αναφέρουσα απέκτησε δίπλωµα ειδικής παιδαγωγού στο Βέλγιο, το οποίο οι γαλλικές 
αρχές δεν εξοµοιώνουν µε το κρατικό δίπλωµα που απονέµεται στη Γαλλία. Η άρνηση εκ 
µέρους του γαλλικού οργανισµού να «αναγνωρίσει» το δίπλωµα της αναφέρουσας, βασίζεται 
στο σκεπτικό ότι «το αποκτηθέν δίπλωµα υστερεί σηµαντικά στον αριθµό των µηνών 
πρακτικής εξάσκησης, πράγµα το οποίο δεν µπορεί να εξισορροπηθεί, δεδοµένης της φύσης 
των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων στις οποίες παρέχει πρόσβαση, από την υπεροχή της 
θεωρητικής κατάρτισης», πράγµα το οποίο η αναφέρουσα αµφισβητεί. 
 
Αναφορά αριθ. 1067/2001 του κ. William McGregor, βρετανού υπηκόου, σχετικά µε τη 
διάκριση εις βάρος µη ιταλών πολιτών αναφορικά µε την αίτηση που υπέβαλε για την 
πλήρωση µίας θέσης στο ιταλικό "Consiglio Nazionale delle Ricerche" 

Περίληψη της αναφοράς: 

Ο αναφέρων υπέβαλε αίτηση για την πλήρωση µίας θέσης ερευνητή στο ιταλικό Εθνικό 
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Συµβούλιο Ερευνών (CNR). H αίτησή του απερρίφθη διότι το πτυχίο χηµείας που είχε 
αποκτήσει από το Πανεπιστήµιο της Γλασκώβης θεωρήθηκε άκυρο, δεδοµένου ότι δεν 
προσκόµισε πιστοποιητικό ισοτιµίας. Ο διδακτορικός τίτλος του αναφέροντος δεν απαιτεί 
ανάλογο έγγραφο ισοτιµίας. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η διαδικασία απόκτησης ενός 
πιστοποιητικού ισοτιµίας είναι υπερβολικά πολύπλοκη, δαπανηρή και δύσκολη και ότι 
συνιστά αθέµιτη διάκριση. 
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11 ∆εκεµβρίου 2002 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

προς την Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 

σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που 
αφορά την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 
(COM(2002)0119 – C5-0113/2002 – 2002/0061(CΟD)) 

Συντάκτης γνωµοδότησης: John Bowis 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 4 Νοεµβρίου 2002, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας 
Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών όρισε συντάκτη γνωµοδότησης τον κ. John Bowis. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 4 Νοεµβρίου και 10 ∆εκεµβρίου 2002, η επιτροπή εξέτασε το 
σχέδιο γνωµοδότησης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τις ακόλουθες τροπολογίες 
οµόφωνα. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Caroline F. Jackson, πρόεδρος·  
Alexander de Roo, Anneli Hulthén, αντιπρόεδροι· John Bowis, συντάκτης γνωµοδότησης· 
María del Pilar Ayuso González, Hans Blokland, David Robert Bowe, Martin Callanan, 
Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Marialiese Flemming, Karl-Heinz Florenz, 
Cristina García-Orcoyen Tormo, Robert Goodwill, Cristina Gutiérrez Cortines, Hedwig 
Keppelhoff-Wiechert (αναπλ. Raffaele Costa), Christa Klaß, Eija-Riitta Anneli Korhola, 
Bernd Lange, Peter Liese, Torben Lund, Μινέρβα Μελποµένη Μαλλιώρη, Jorge Moreira da 
Silva, Emilia Franziska Müller, Riitta Myller, Karl Erik Olsson (αναπλ. Frédérique Ries), Ria 
G.H.C. Oomen-Ruijten, Μιχαήλ Παπαγιαννάκης, Marit Paulsen, Dagmar Roth-Behrendt, 
Guido Sacconi, Horst Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Renate Sommer (αναπλ. 
Giuseppe Nisticò), María Sornosa Martínez, Catherine Stihler, Nicole Thomas-Mauro, Astrid 
Thors, Αντώνιος Τρακατέλλης, Kathleen Van Brempt, Peder Wachtmeister και Phillip 
Whitehead. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
Σχόλια σχετικά µε την πρόταση 
 
Αναγνωρίζουµε και επιδοκιµάζουµε τους στόχους του σχεδίου οδηγίας για τη διευκόλυνση 
της ελεύθερης διακίνησης των επαγγελµατιών µεταξύ των κρατών µελών. Αναγνωρίζουµε ότι 
η σαφής, ασφαλής και ταχεία αµοιβαία αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 
αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Ανησυχούµε, ωστόσο, 
σοβαρά ότι στον τοµέα της δηµόσιας υγείας οι προτάσεις, όπως έχουν επί του παρόντος 
σχεδιασθεί, θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν τις απαιτήσεις του άρθρου 152 της Συνθήκης το 
οποίο αναφέρει ότι: 
 
"Κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Κοινότητας, 
εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου". 
 
Σύµφωνα µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ όλη η νέα µείζονος σηµασίας νοµοθεσία πρέπει να 
υπόκειται σε Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στην Υγεία, γεγονός που επιβεβαιώνεται µε την 
απόφαση αριθ. 1786/2002/ΕΚ. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι µία τέτοια αξιολόγηση 
έχει πραγµατοποιηθεί για την παρούσα πρόταση. Βεβαίως, έχει κρίσιµη σηµασία οι αρµόδιες 
γενικές διευθύνσεις, όπως σ' αυτήν την περίπτωση η Γ∆ Εσωτερική Αγορά και η Γ∆ Υγεία 
και Προστασία των Καταναλωτών, να προβαίνουν σε συχνές διαβουλεύσεις σχετικά µε αυτό 
το είδος ενεργειών. Είναι σηµαντικό το άρθρο 152 να αναφέρεται κατηγορηµατικώς στην 
αρχή της οδηγίας. 
 
Τόσο ρυθµιστικοί και επαγγελµατικοί φορείς όσο και τα κράτη µέλη έχουν εκφράσει την 
ανησυχία τους για τις επιπτώσεις, συγκεκριµένα του άρθρου 5, στον τοµέα της ασφάλειας, 
εφόσον, βάσει του άρθρου, οι ασκούντες το ιατρικό επάγγελµα έχουν τη δυνατότητα να 
ασκούν τη δραστηριότητά τους σε ένα άλλο κράτος µέλος µέχρι και 16 εβδοµάδες ετησίως 
χωρίς η δραστηριότητά τους να έχει νοµοθετικώς κατοχυρωθεί από την αρµόδια αρχή. 
 
Οι επαγγελµατίες στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης πρέπει να υπόκεινται σε 
αυστηρότερους κανόνες δεδοµένης της άµεσης επαφής τους µε ασθενείς. Τουλάχιστον, θα 
πρέπει να εξασφαλισθεί ότι η αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους µπορεί να ελέγχει τα 
πιστοποιητικά των επαγγελµατιών στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης πριν αυτοί 
αρχίσουν να ασκούν δραστηριότητες στην επικράτειά τους. Θα πρέπει επίσης να υπάρξουν 
ειδικές νοµοθετικές απαιτήσεις για ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών. 
Προτείνεται, εποµένως, η Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα µιας τράπεζας στοιχείων 
για εκείνους τους επαγγελµατίες στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης που αποκλείονται 
από την άσκηση της δραστηριότητάς τους. 
 
Εκπρόσωποι των επαγγελµατιών στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης έχουν εκφράσει 
ανησυχία ότι η εισφορά τους θα περιορισθεί κατά πολύ µε την αντικατάσταση των 
υφισταµένων κατά τοµέα συµβουλευτικών επιτροπών µε µία ενιαία επιτροπή, ιδιαίτερα για 
την απώλεια της Συµβουλευτικής Επιτροπής για την Ιατρική Κατάρτιση. Εκτιµάται ότι το 
ισχύον σύστηµα είναι ένα δυσκίνητο διοικητικό σύστηµα και χρειάζεται να µεταρρυθµισθεί, 
ιδίως εν όψει της διεύρυνσης. Ωστόσο, οι απόψεις των επαγγελµατιών στον τοµέα της 
υγειονοµικής περίθαλψης πρέπει να λαµβάνονται τακτικά υπόψη, ούτως ώστε εξελίξεις και 
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καινοτοµίες να ενσωµατώνονται ταχύτερα στη νοµοθεσία. Κατά συνέπεια, προτείνεται να 
υπάρξει νοµοθετική απαίτηση για την σύσταση δεύτερης συµβουλευτικής επιτροπής η οποία 
θα περιλαµβάνει, ειδικότερα, εκπροσώπους των επαγγελµάτων στον τοµέα της υγειονοµικής 
περίθαλψης. 
 
Η παρούσα γνωµοδότηση συνιστά επίσης τροπολογίες για την αποσαφήνιση του θέµατος των 
αντισταθµιστικών µέτρων. ∆εν φαίνεται να υπάρχει επαρκής δικαιολογία για να υποστηριχθεί 
η άποψη ότι µε το να επιτρέπεται στον µετανάστη να επιλέγει ανάµεσα σε µία δοκιµασία 
επάρκειας και σε µία περίοδο προσαρµογής εξασφαλίζεται επαρκής προστασία. 
 
Τέλος, µία ακόµη ανησυχία προκαλεί η πρόταση για την απλοποίηση του συστήµατος 
αυτόµατης αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων που έχουν σχέση µε κοινές σε όλα 
τα κράτη µέλη ιατρικές ειδικότητες. Αυτό θα οδηγούσε όλες τις άλλες ειδικότητες να 
οργανώνονται στο πλαίσιο του γενικού συστήµατος µε αποτέλεσµα να αυξάνονται τα 
εµπόδια στην ελεύθερη διακίνηση και να υπάρχει µεγαλύτερη σύγχυση και αβεβαιότητα. 
Προτρέπουµε την Επιτροπή να εξετάσει την παρούσα πρόταση υπό το φως αυτών των 
ανησυχιών. 
 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών καλεί την 
Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς, που είναι αρµόδια επί της ουσίας, να 
ενσωµατώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 1  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

Τροπολογία 1 
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα) 

 1α) Το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ 
ορίζει ότι κατά τον καθορισµό και την 
εφαρµογή όλων των πολιτικών της 
Κοινότητας εξασφαλίζεται υψηλού 
επιπέδου προστασία της υγείας του 
ανθρώπου. 

Αιτιολόγηση 

Η απουσία οιασδήποτε αναφοράς στην προστασία της δηµόσιας υγείας ως πρωταρχικής 
προτεραιότητας της παρούσας οδηγίας πρέπει να αντιµετωπισθεί µε την ενσωµάτωση της 
σχετικής αναφοράς στο σχετικό άρθρο της Συνθήκης. 

                                                           
1 ΕΕ C 181 Ε, 30.7.2002, σελ. 183. 
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Τροπολογία 2 
Αιτιολογική σκέψη 8 

8) Ελλείψει εναρµόνισης των ελάχιστων 
προϋποθέσεων εκπαίδευσης για την 
πρόσβαση στα επαγγέλµατα που διέπονται 
από το γενικό καθεστώς, κρίνεται 
απαραίτητο να προβλεφθεί για τα κράτη 
µέλη υποδοχής η δυνατότητα επιβολής 
αντισταθµιστικού µέτρου. Το µέτρο αυτό 
πρέπει να είναι αναλογικό και να 
συνυπολογίζει, ιδίως, την επαγγελµατική 
πείρα του αιτούντος. Η πείρα αποδεικνύει 
ότι η απαίτηση δοκιµασίας επάρκειας ή 
πρακτικής άσκησης προσαρµογής, κατ’ 
επιλογήν του µετανάστη, παρέχει τα 
απαιτούµενα εχέγγυα ως προς το επίπεδο 
προσόντων του µετανάστη, ώστε 
οποιαδήποτε παρέκκλιση από την επιλογή 
αυτή να πρέπει να αιτιολογείται, για κάθε 
περίπτωση, από επιτακτικό λόγο γενικού 
συµφέροντος. 

8) Ελλείψει εναρµόνισης των ελάχιστων 
προϋποθέσεων εκπαίδευσης για την 
πρόσβαση στα επαγγέλµατα που διέπονται 
από το γενικό καθεστώς, κρίνεται 
απαραίτητο να προβλεφθεί για τα κράτη 
µέλη υποδοχής η δυνατότητα επιβολής 
αντισταθµιστικού µέτρου. Το µέτρο αυτό 
πρέπει να είναι αναλογικό και να 
συνυπολογίζει, ιδίως, την επαγγελµατική 
πείρα του αιτούντος. 

Αιτιολόγηση 

∆εν γνωρίζουµε αν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηριχθεί ο ισχυρισµός ότι µε το 
να επιτρέπεται στον µετανάστη να επιλέγει ανάµεσα σε δοκιµασία επάρκειας ή περίοδο 
προσαρµογής εξασφαλίζεται επαρκής προστασία. 

 
Τροπολογία 3 

Αιτιολογική σκέψη 10 
 

(10) Με σκοπό να ληφθεί υπόψη το σύνολο 
των περιπτώσεων για τις οποίες δεν υπάρχει 
ακόµη καµία διάταξη σχετικά µε την 
αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων, το γενικό καθεστώς πρέπει να 
επεκταθεί στις περιπτώσεις που δεν 
καλύπτονται από συγκεκριµένο καθεστώς, 
είτε διότι το οικείο επάγγελµα δεν εµπίπτει 
σε ένα από τα εν λόγω καθεστώτα είτε 
διότι, παρά το γεγονός ότι το επάγγελµα 
εµπίπτει σε κάποιο συγκεκριµένο 
καθεστώς, ο αιτών δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις για να επωφεληθεί αυτού. 

(10) Με σκοπό να ληφθεί υπόψη το σύνολο 
των περιπτώσεων για τις οποίες δεν υπάρχει 
ακόµη καµία διάταξη σχετικά µε την 
αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων, το γενικό καθεστώς πρέπει να 
επεκταθεί στις περιπτώσεις που ένα 
επάγγελµα δεν καλύπτεται από 
συγκεκριµένο καθεστώς. 
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Αιτιολόγηση 

Μια τέτοια διάταξη ανοίγει "πίσω πόρτα" για την αναγνώριση σε άτοµα που δεν έχουν επαρκή 
προσόντα να ασκούν δραστηριότητα η οποία ρυθµίζεται δεόντως. Αυτό θα είχε σοβαρό δυσµενή 
αντίκτυπο στην προστασία των καταναλωτών, στον ανταγωνισµό και στην ποιότητα των 
υπηρεσιών. 

 
Τροπολογία 4 

Αιτιολογική σκέψη 13 
 

(13) Οι επαγγελµατικές δραστηριότητες των 
ιατρών γενικής ιατρικής ακολουθούν ειδικό 
καθεστώς, διαφορετικό από των 
ανειδίκευτων και των ειδικευµένων ιατρών. 
Ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη δεν δύνανται 
να αναγνωρίζουν ιατρική ειδικότητα µε 
πεδίο επαγγελµατικής δραστηριότητας 
ανάλογο εκείνου των ιατρών γενικής 
ιατρικής. 

(13) Οι επαγγελµατικές δραστηριότητες των 
ιατρών γενικής ιατρικής ακολουθούν ειδικό 
καθεστώς, διαφορετικό από των 
ειδικευµένων ιατρών. Ως εκ τούτου, τα 
κράτη µέλη δεν δύνανται να αναγνωρίζουν 
ιατρική ειδικότητα µε πεδίο επαγγελµατικής 
δραστηριότητας ανάλογο εκείνου των 
ιατρών γενικής ιατρικής. 

 

Αιτιολόγηση 

Το κείµενο δηµιουργεί σύγχυση διότι δεν υπάρχουν "ανειδίκευτοι ιατροί"· ο σωστός όρος είναι 
"ιατροί γενικής ιατρικής". 

 
Τροπολογία 5 

Αιτιολογική σκέψη 14 
 

(14) Στο πλαίσιο απλούστευσης του 
συστήµατος, ιδίως µε την προοπτική της 
διεύρυνσης, η αρχή της αυτόµατης 
αναγνώρισης πρέπει να εφαρµόζεται µόνο 
στις ιατρικές ειδικότητες που είναι κοινές 
και υποχρεωτικές για όλα τα κράτη µέλη. 
Εφόσον πρόκειται για ιατρικές και 
οδοντιατρικές ειδικότητες που είναι κοινές 
σε περιορισµένο αριθµό κρατών µελών, 
πρέπει να εντάσσονται στο γενικό καθεστώς 
αναγνώρισης, µε την επιφύλαξη των 
κεκτηµένων δικαιωµάτων. Στην πράξη, τα 
αποτελέσµατα αυτής της τροποποίησης 
πρέπει να είναι περιορισµένα για το 
µετανάστη, στο βαθµό που οι υπό εξέταση 
περιστάσεις δεν αναµένεται να αποτελέσουν 
αντικείµενο αντισταθµιστικών µέτρων. 

(14) Στο πλαίσιο απλούστευσης του 
συστήµατος, ιδίως µε την προοπτική της 
διεύρυνσης, η αρχή της αυτόµατης 
αναγνώρισης πρέπει να εφαρµόζεται στις 
ιατρικές ειδικότητες που είναι κοινές και 
υποχρεωτικές για τα δύο τρίτα τουλάχιστον 
των κρατών µελών. Εφόσον πρόκειται για 
ιατρικές και οδοντιατρικές ειδικότητες που 
είναι κοινές σε ένα τρίτο τουλάχιστον των 
κρατών µελών, πρέπει να εντάσσονται στο 
γενικό καθεστώς αναγνώρισης, µε την 
επιφύλαξη των κεκτηµένων δικαιωµάτων. 
Στην πράξη, τα αποτελέσµατα αυτής της 
τροποποίησης πρέπει να είναι περιορισµένα 
για το µετανάστη, στο βαθµό που οι υπό 
εξέταση περιστάσεις δεν αναµένεται να 
αποτελέσουν αντικείµενο αντισταθµιστικών 
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Επιπροσθέτως, η παρούσα οδηγία δεν θίγει 
τη δυνατότητα των κρατών µελών να 
θεσπίζουν µεταξύ τους, για ορισµένες 
κοινές σε αυτά ιατρικές και οδοντιατρικές 
ειδικότητες, αυτόµατη αναγνώριση 
σύµφωνα µε ειδικούς γι’ αυτές κανόνες. 

µέτρων. Επιπροσθέτως, η παρούσα οδηγία 
προβλέπει τη δυνατότητα των κρατών 
µελών να θεσπίζουν, για τις ιατρικές και 
οδοντιατρικές ειδικότητες που δεν είναι 
κοινές στο σύνολο των κρατών µελών, 
αυτόµατη αναγνώριση σύµφωνα µε ειδικούς 
γι’ αυτές κανόνες. 

Αιτιολόγηση 

Το νέο σύστηµα της αυτόµατης αναγνώρισης τίτλων εκπαίδευσης που προβλέπεται στην 
παρούσα πρόταση οδηγίας αποτελεί ένα βήµα οπισθοδροµικό που θα µπορούσε να βλάψει την 
ελεύθερη κυκλοφορία ενός σηµαντικού αριθµού ειδικευµένων ιατρών. Είναι σκόπιµο να ληφθεί 
µέριµνα ώστε οι ειδικευµένοι ιατροί που επωφελούνται έως σήµερα από την αυτόµατη 
αναγνώριση τίτλων εκπαίδευσης να εξακολουθήσουν να επωφελούνται απ' αυτήν και ώστε οι 
ειδικές εξαιρέσεις που ισχύουν σε µικρό αριθµό κρατών µελών να µην βλάπτουν το σύνολο των 
κρατών µελών, αλλά αντίθετα να αναγνωρίζονται σαφώς ως εξαιρέσεις. 

 
Τροπολογία 6 

Αιτιολογική σκέψη 19 
 

(19) Η παρούσα οδηγία δεν διασφαλίζει το 
συντονισµό όλων των όρων πρόσβασης στις 
δραστηριότητες του φαρµακευτικού τοµέα 
και την άσκησή τους και, ιδίως, η 
γεωγραφική κατανοµή των φαρµακείων και 
το µονοπώλιο διανοµής φαρµάκων 
εξακολουθούν να εµπίπτουν στην 
αρµοδιότητα των κρατών µελών. Η παρούσα 
οδηγία διατηρεί αµετάβλητες τις 
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις των κρατών µελών που 
απαγορεύουν στις εταιρείες την άσκηση 
ορισµένων φαρµακευτικών δραστηριοτήτων 
ή εξαρτούν την εν λόγω άσκηση από 
ορισµένες προϋποθέσεις. 

(19) Η παρούσα οδηγία δεν διασφαλίζει το 
συντονισµό όλων των όρων πρόσβασης στις 
δραστηριότητες του φαρµακευτικού τοµέα 
και την άσκησή τους και, ιδίως, η 
γεωγραφική κατανοµή των φαρµακείων και 
το µονοπώλιο διανοµής φαρµάκων 
εξακολουθούν να εµπίπτουν στην 
αρµοδιότητα των κρατών µελών. Βάσει των 
εθνικών πολιτικών τους στον τοµέα της 
δηµόσιας υγείας, οι οποίες επιδιώκουν 
µεταξύ άλλων την εξασφάλιση 
ικανοποιητικής διανοµής φαρµακευτικών 
προϊόντων σε ολόκληρη την επικράτειά 
τους, ορισµένα κράτη µέλη περιορίζουν τον 
αριθµό νέων φαρµακείων που µπορούν να 
λειτουργήσουν, ενώ άλλα δεν έχουν 
θεσπίσει τέτοιες διατάξεις. Υπό αυτές τις 
περιστάσεις είναι πρόωρο να προβλεφθεί 
ότι τα αποδεικτικά στοιχεία επίσηµης 
κατάρτισης στη φαρµακευτική πρέπει 
επίσης να επεκταθούν στην άσκηση 
δραστηριοτήτων φαρµακοποιού ως 
ελεγκτή φαρµακείου που είναι ανοικτό για 
το κοινό για λιγότερα από τρία έτη. Η 
παρούσα οδηγία διατηρεί αµετάβλητες τις 
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
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διατάξεις των κρατών µελών που 
απαγορεύουν στις εταιρείες την άσκηση 
ορισµένων φαρµακευτικών δραστηριοτήτων 
ή εξαρτούν την εν λόγω άσκηση από 
ορισµένες προϋποθέσεις. 

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά διάταξης που επί του παρόντος περιλαµβάνεται στην οδηγία 85/433 (άρθρο 2.2). 
Αυτή η διάταξη περιλήφθηκε αρχικά προκειµένου να αναγνωρισθεί ότι ορισµένα κράτη µέλη 
περιορίζουν τον αριθµό των νέων φαρµακείων που µπορούν να λειτουργήσουν. Αυτή η 
κατάσταση θα µπορούσε να δηµιουργήσει τεχνητή µετανάστευση φαρµακοποιών που επιθυµούν 
να ανοίξουν νέα φαρµακεία µε βάση αποκλειστικά και µόνον τα εµπορικά συµφέροντα, υπό την 
προϋπόθεση του φραγµού εκ µέρους των κρατών µελών να ρυθµίζουν την πρόσβαση στις 
φαρµακευτικές υπηρεσίες µε βάση λόγους δηµόσιας υγείας. 

 
Τροπολογία 7 

Αιτιολογική σκέψη 24α (νέα) 
 

 (24α) Προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι η 
εµπειρογνωµοσύνη του ασκούµενου 
επαγγέλµατος λαµβάνεται δεόντως υπόψη 
στην οµαλή εφαρµογή των τοµεακών 
εγγυήσεων και σε οποιαδήποτε αναγκαία 
αναπροσαρµογή των ελάχιστων 
προϋποθέσεων κατάρτισης, θεσπίζεται 
ένας κατάλληλος µηχανισµός 
διαβούλευσης µε τις σχετικές ευρωπαϊκές 
αντιπροσωπευτικές ενώσεις και τη σχετική 
επιτροπή όπως αναφέρεται στο άρθρο 54. 

 

Αιτιολόγηση 

Το τοµεακό σύστηµα πρέπει να υποστηριχθεί από τις συµβουλευτικές επιτροπές εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Αυτές οι επιτροπές υπήρξαν ιδιαίτερα επιτυχείς στην επίτευξη συναίνεσης όσον 
αφορά τον εκσυγχρονισµό των προγραµµάτων σπουδών, τη σύναψη συµφωνιών και την 
εκπόνηση συστάσεων. Η συµβολή που εξασφαλίζεται από αυτές τις επιτροπές θα πρέπει να 
διατηρηθεί µε ένα κατάλληλο σύστηµα διαβούλευσης µε τα σχετικά επαγγέλµατα . 

Τροπολογία 8 
Αιτιολογική σκέψη 31α (νέα) 

 (31α) Η Επιτροπή πρέπει να διερευνήσει 
τη δυνατότητα να ιδρυθεί τράπεζα 
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στοιχείων που θα επιτρέπει στα κράτη 
µέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες για 
όλους εκείνους τους επαγγελµατίες στον 
τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης οι 
οποίοι έχουν αποκλεισθεί από το να 
ασκούν τη δραστηριότητά τους σε ένα 
κράτος µέλος. 

Αιτιολόγηση 

Χρειάζεται να εξασφαλισθεί αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αρµοδίων αρχών 
στα κράτη µέλη ούτως ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία της δηµόσιας υγείας. Κατά 
συνέπεια, οι αρµόδιες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσουν πληροφορίες, σε 
εµπιστευτική βάση, για εκείνους τους επαγγελµατίες στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης οι 
οποίοι έχουν αποκλεισθεί από το να ασκούν τη δραστηριότητά τους. Αυτήν την ανταλλαγή 
πληροφοριών θα µπορούσε να υποστηρίξει µία τράπεζα στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ η οποία θα 
ενηµερώνεται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα. 

 
Τροπολογία 9 

Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γα (νέο) 
 

 γα) Επαγγελµατίας στον τοµέα της 
υγειονοµικής περίθαλψης και της 
κοινωνικής πρόνοιας: ιατρός, ειδικευµένος 
ιατρός, νοσοκόµος, οδοντίατρος, µαία, 
φαρµακοποιός,  κτηνίατρος, νοσοκόµος 
στον κτηνιατρικό τοµέα,  και άλλα νοµικώς 
ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα που συνδέονται 
µε την ιατρική και νοµικώς ρυθµιζόµενοι 
χειροπρακτικοί, οστεοπαθητικοί και 
επαγγελµατίες στον τοµέα της κοινωνικής 
πρόνοιας. 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισµός που αφορά τους επαγγελµατίες στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης θα πρέπει 
σαφώς να περιλαµβάνει ειδικότητες στο νοσηλευτικό τοµέα και άλλα επαγγέλµατα που 
συνδέονται µε την ιατρική, όπως φυσιοθεραπευτές, επαγγελµατίες στον τοµέα της κοινωνικής 
πρόνοιας, χειροπρακτικούς και οστεοπαθητικούς. 

Τροπολογία 10 
Άρθρο 4, παράγραφος 2 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, το επάγγελµα που επιθυµεί να 
ασκήσει ο αιτών στο κράτος µέλος 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, το επάγγελµα που επιθυµεί να 
ασκήσει ο αιτών στο κράτος µέλος 
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υποδοχής είναι το ίδιο µε εκείνο για το 
οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος 
µέλος καταγωγής, εφόσον οι καλυπτόµενες 
δραστηριότητες είναι παρεµφερείς. 

υποδοχής είναι το ίδιο µε εκείνο για το 
οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος 
µέλος καταγωγής, εφόσον οι καλυπτόµενες 
δραστηριότητες δεν παρουσιάζουν 
ουσιαστικές διαφορές. 

Αιτιολόγηση 

Το κείµενο πρέπει να διευκρινισθεί και για λόγους συνέπειας να συνδεθεί µε το άρθρο 14(3). 

 
Τροπολογία 11 

Άρθρο 4, παράγραφος 3 
 

3. Εφόσον το επάγγελµα για το οποίο ο 
αιτών διαθέτει τα προσόντα στο κράτος 
µέλος καταγωγής συνιστά αυτόνοµη 
δραστηριότητα επαγγέλµατος που καλύπτει 
ευρύτερο πεδίο δραστηριοτήτων στο κράτος 
µέλος υποδοχής και εφόσον η συγκεκριµένη 
διαφορά δεν δύναται να καλυφθεί µε τη 
λήψη αντισταθµιστικού µέτρου του άρθρου 
14, η αναγνώριση των προσόντων του 
αιτούντος παρέχει σε αυτόν πρόσβαση µόνο 
στη συγκεκριµένη δραστηριότητα στο 
κράτος µέλος υποδοχής. 

3. Εφόσον το επάγγελµα για το οποίο ο 
αιτών διαθέτει τα προσόντα στο κράτος 
µέλος καταγωγής συνιστά αυτόνοµη 
δραστηριότητα επαγγέλµατος που καλύπτει 
ευρύτερο πεδίο δραστηριοτήτων στο κράτος 
µέλος υποδοχής και εφόσον η συγκεκριµένη 
διαφορά δεν δύναται να καλυφθεί µε τη 
λήψη αντισταθµιστικού µέτρου του άρθρου 
14 ή του άρθρου 21α αντίστοιχα, η 
αναγνώριση των προσόντων του αιτούντος 
παρέχει σε αυτόν πρόσβαση µόνο στη 
συγκεκριµένη δραστηριότητα στο κράτος 
µέλος υποδοχής. 

Αιτιολόγηση 

Η πρώτη αλλαγή δεν αφορά το ελληνικό κείµενο, αφορά µόνον το αγγλικό κείµενο. Η δεύτερη 
αλλαγή είναι για να εξασφαλισθεί η κατάλληλη παραποµπή στο προτεινόµενο νέο άρθρο που θα 
προστεθεί. 

 
Τροπολογία 12 

Άρθρο 5, παράγραφος 2, εδάφιο 1 
 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
εφόσον ο πάροχος µετακινείται στο έδαφος 
του κράτους µέλους υποδοχής, λογίζεται 
"παροχή υπηρεσιών" η άσκηση 
επαγγελµατικής δραστηριότητας για περίοδο 
που δεν υπερβαίνει τις δεκαέξι εβδοµάδες 
ετησίως σε κράτος µέλος από επαγγελµατία 
εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος. 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
µε εξαίρεση τους επαγγελµατίες στους 
τοµείς της υγειονοµικής περίθαλψης και 
της κοινωνικής πρόνοιας, για τους οποίους 
χρειάζεται να υπάρχουν ιδιαίτερες 
προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών 
µε στόχο την προστασία της δηµόσιας 
υγείας και οι οποίες θα καθορισθούν στο 
άρθρο 6, εφόσον ο πάροχος µετακινείται 
στο έδαφος του κράτους µέλους υποδοχής, 
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λογίζεται "παροχή υπηρεσιών" η άσκηση 
επαγγελµατικής δραστηριότητας για περίοδο 
που δεν υπερβαίνει τις δεκαέξι εβδοµάδες 
ετησίως σε κράτος µέλος από επαγγελµατία 
εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος. 

Αιτιολόγηση 

Με βάση το παρόν κείµενο επιτρέπεται σε επαγγελµατίες να ασκούν τη δραστηριότητά τους για 
χρονική περίοδο 16 εβδοµάδων χωρίς να έχουν καταχωρισθεί στην αρµόδια αρχή του κράτους 
µέλους, πράγµα που υπονοµεύει σοβαρά την εµπιστοσύνη σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών 
δηµόσιας υγείας και εποµένως το κείµενο θα πρέπει να τροποποιηθεί για να εξασφαλίσει επί 
πλέον εγγυήσεις ασφαλείας στους ασθενείς. Ιδιαίτερες προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών 
θα πρέπει να εξετασθούν για εκείνους τους επαγγελµατίες που έχουν επαφή µε ασθενείς. Ο 
ορισµός θα πρέπει να συµπεριλάβει όλες τις νοσοκόµες και τους νοσοκόµους σε οιονδήποτε 
τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης ή της κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και άλλα επαγγέλµατα 
που συνδέονται µε την ιατρική τα οποία ρυθµίζονται νοµικώς σε ορισµένα ή σε όλα τα κράτη 
µέλη (για παράδειγµα, φυσιοθεραπευτές, οστεοπαθητικοί και χειροπρακτικοί). 

 
Τροπολογία 13 

Άρθρο 6 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 1, το 
κράτος µέλος υποδοχής απαλλάσσει τους 
εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος µέλος 
παρόχους υπηρεσιών ιδίως από τις 
απαιτήσεις που επιβάλλονται στους 
επαγγελµατίες που είναι εγκατεστηµένοι στο 
έδαφός του και οι οποίες αφορούν: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 1, το 
κράτος µέλος υποδοχής απαλλάσσει τους 
εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος µέλος 
παρόχους υπηρεσιών, µε εξαίρεση τους 
επαγγελµατίες στους τοµείς της 
υγειονοµικής περίθαλψης και της 
κοινωνικής πρόνοιας, ιδίως από τις 
απαιτήσεις που επιβάλλονται στους 
επαγγελµατίες που είναι εγκατεστηµένοι στο 
έδαφός του και οι οποίες αφορούν: 

α) την αδειοδότηση, την καταχώριση ή την 
εγγραφή σε επαγγελµατική οργάνωση ή σε 
επαγγελµατικό φορέα· 

α) την αδειοδότηση, την καταχώριση ή την 
εγγραφή σε επαγγελµατική οργάνωση ή σε 
επαγγελµατικό φορέα· 

β) την εγγραφή σε φορέα κοινωνικής 
ασφάλισης δηµοσίου δικαίου, ώστε να 
ρυθµίζονται µε ασφαλιστικό φορέα οι 
λογαριασµοί που σχετίζονται µε τις 
δραστηριότητες που ασκούνται προς όφελος 
των ασφαλισµένων. 

β) την εγγραφή σε φορέα κοινωνικής 
ασφάλισης δηµοσίου δικαίου, ώστε να 
ρυθµίζονται µε ασφαλιστικό φορέα οι 
λογαριασµοί που σχετίζονται µε τις 
δραστηριότητες που ασκούνται προς όφελος 
των ασφαλισµένων. 

Εντούτοις, ο πάροχος ενηµερώνει τον 
συγκεκριµένο φορέα σχετικά µε την 
παροχή υπηρεσιών πριν ή, σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης, µετά την εν λόγω 
παροχή. 

Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσίας 
επιδιώκει να αναλάβει τις δραστηριότητες 
επαγγελµατία στους τοµείς της 
υγειονοµικής περίθαλψης και της 
κοινωνικής πρόνοιας, το ενδιαφερόµενο 
πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες µε τα ίδια 
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δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις που 
ισχύουν στο κράτος µέλος υποδοχής· 
ειδικότερα, υπάγεται στους 
επαγγελµατικούς και διοικητικούς κανόνες, 
οι οποίοι εφαρµόζονται στο συγκεκριµένο 
κράτος µέλος. 

 Για το σκοπό αυτό τα κράτη µέλη 
δύνανται, για να επιτρέψουν την εφαρµογή 
των διατάξεων σχετικά µε την ισχύουσα 
επαγγελµατική δεοντολογία στην 
επικράτειά τους, να απαιτήσουν είτε 
αυτόµατη προσωρινή καταχώριση είτε 
συµµετοχή σύµφωνα µε τους τύπους ή, 
εναλλακτικώς, καταχώριση σε 
επαγγελµατικό οργανισµό ή φορέα, υπό τον 
όρο ότι µια τέτοια καταχώριση ή 
συµµετοχή δεν καθυστερεί ή µε κανένα 
τρόπο δεν περιπλέκει την παροχή 
υπηρεσιών ούτε επιβάλλει τυχόν πρόσθετα 
έξοδα στο πρόσωπο που παρέχει τις 
υπηρεσίες. 

 Στην περίπτωση που το επάγγελµα του 
παρόχου υπηρεσίας στους τοµείς της 
υγειονοµικής περίθαλψης ή της κοινωνικής 
πρόνοιας ρυθµίζεται νοµικώς από το 
κράτος µέλος υποδοχής αλλά δεν 
ρυθµίζεται νοµικώς στη χώρα 
εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσίας, το 
κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να 
απαιτήσει πλήρη καταχώριση στην 
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους 
υποδοχής πριν την ανάληψη των 
δραστηριοτήτων του εν λόγω 
επαγγέλµατος. 

Αιτιολόγηση 

Οι επαγγελµατίες στους τοµείς της υγειονοµικής περίθαλψης και της κοινωνικής πρόνοιας 
πρέπει να καταχωρούνται στο µητρώο της σχετικής αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους 
υποδοχής ακόµη και όταν παρέχουν µία υπηρεσία και δεν επιδιώκουν να εγκατασταθούν. Με 
αυτόν τον τρόπο, οι αρµόδιες αρχές θα είναι σε θέση να ελέγχουν τυχόν πειθαρχικές 
διαδικασίες και να εξασφαλίζουν την προστασία των ασθενών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 
προβαίνουν σε καταγγελίες µέσω του ρυθµιστικού φορέα του δικού τους κράτους µέλους. Είναι 
τελείως παράλογο να αναµένει κανείς ασθενείς να υποβάλλουν καταγγελίες µέσω του νοµικού 
συστήµατος και των αρµόδιων αρχών ενός άλλου κράτους µέλους. 
 
Ορισµένα από τα επαγγέλµατα του γενικού συστήµατος δεν ρυθµίζονται νοµικώς σε όλα τα 
κράτη µέλη της ΕΕ. Σε ορισµένες περιπτώσεις η φύση της κατάρτισης και το πεδίο πρακτικής 
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του επαγγελµατία µπορούν να διαφέρουν ουσιαστικά από αυτό ενός άλλου κράτους µέλους. Υπό 
αυτές τις περιστάσεις, εάν ένας ρυθµιστικός φορέας χορηγήσει αυτόµατη προσωρινή 
καταχώριση σε έναν εισερχόµενο επαγγελµατία, το πράττει έχοντας ελάχιστες διαβεβαιώσεις ότι 
το εν λόγω άτοµο έχει τα ίδια προσόντα µε έναν επαγγελµατία στο κράτος µέλος όπου το 
επάγγελµα ρυθµίζεται νοµικώς. Αυτό υπονοµεύει την ακεραιότητα των µητρώων καταχώρισης 
των ρυθµιστικών φορέων και θα µπορούσε να θέσει το κοινό σε κίνδυνο. 

 
Τροπολογία 14 

Άρθρο 7 
 
Προηγούµενη ενηµέρωση σε περίπτωση 

µετακίνησης του παρόχου 
Προηγούµενη ενηµέρωση σε περίπτωση 

µετακίνησης του παρόχου 
Εφόσον η παροχή πραγµατοποιείται µε 
µετακίνηση του παρόχου, ο πάροχος 
ενηµερώνει σχετικώς εκ των προτέρων το 
σηµείο επαφής του κράτους µέλους 
εγκατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 
53. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο 
πάροχος ενηµερώνει το σηµείο επαφής του 
εν λόγω κράτους µέλους το συντοµότερο 
δυνατόν µετά την παροχή υπηρεσιών. 

Εφόσον η παροχή πραγµατοποιείται µε 
µετακίνηση του παρόχου, ο πάροχος 
ενηµερώνει σχετικώς εκ των προτέρων το 
σηµείο επαφής του κράτους µέλους 
εγκατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 
53. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, µε 
εξαίρεση τους επαγγελµατίες στους τοµείς 
της υγειονοµικής περίθαλψης και της 
κοινωνικής πρόνοιας, ο πάροχος 
ενηµερώνει το σηµείο επαφής του εν λόγω 
κράτους µέλους το συντοµότερο δυνατόν 
µετά την παροχή υπηρεσιών. 

Αιτιολόγηση 

∆εν πρέπει να επιτρέπεται στους επαγγελµατίες που ασκούν δραστηριότητα στους τοµείς της 
υγειονοµικής περίθαλψης και της κοινωνικής πρόνοιας να ενηµερώνουν αναδροµικώς για την 
παροχή υπηρεσιών, εφόσον κάτι τέτοιο δεν εξασφαλίζει, ούτε στις αρµόδιες αρχές ούτε στους 
ασθενείς, επαρκείς δυνατότητες για τον έλεγχο των πιστοποιητικών καταλληλότητας του 
παρόχου της υπηρεσίας. 

 
Τροπολογία 15 
Άρθρο 7α (νέο) 

 
 Άρθρο 7α 
 Όταν η πρόσβαση σε νοµοθετικώς 

κατοχυρωµένο επάγγελµα ή η άσκηση 
αυτού υπόκειται στο κράτος µέλος 
υποδοχής σε ορισµένους όρους, ο υπήκοος 
άλλου κράτους µέλους που επιθυµεί να 
παράσχει υπηρεσία πρέπει να ικανοποιεί 
τους όρους αυτούς. 

 Ωστόσο, τα εθνικά µέτρα που ενδέχεται να 
θίγουν ή να καθιστούν λιγότερο ελκυστική 
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την άσκηση της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών, θεµελιώδη ελευθερία που 
κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη, πρέπει να 
πληρούν τέσσερις προϋποθέσεις: 

 - να εφαρµόζονται χωρίς να εισάγουν 
διακρίσεις· 

 - να δικαιολογούνται από επιτακτικούς 
λόγους γενικού συµφέροντος· 

 - να δύνανται να εξασφαλίζουν την 
επίτευξη του στόχου που επιδιώκουν· 

 - να µην υπερβαίνουν τα αναγκαία µέσα για 
την επίτευξή του. 

Αιτιολόγηση 

Η νέα διάταξη σχετικά µε την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών που προβλέπεται στον Τίτλο ΙΙ 
παρουσιάζει σοβαρά µειονεκτήµατα. Είναι γεγονός ότι οι διατάξεις που προβλέπονται στα 
άρθρα 6, 7, 8 και 9 µε στόχο να γνωρίζει το κράτος µέλος υποδοχής την παρουσία στην 
επικράτειά του του "παρόχου" και να διευκολύνονται οι δικαιούχοι των υπηρεσιών στην 
απόκτηση πληροφοριών σχετικά µε τα προσόντα των παρόχων και τους επαγγελµατικούς 
κανόνες που εφαρµόζονται στη χώρα καταγωγής, δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στον 
έλεγχο που ισχύουν σήµερα σε όλα τα κράτη µέλη κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος 
και των άλλων επαγγελµάτων στον τοµέα της υγείας. Εξάλλου, οι ασθενείς κινδυνεύουν 
παραδόξως να βρεθούν αβοήθητοι σε περίπτωση δυσκολιών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια 
των "παροχών" αυτών, εφόσον ο επαγγελµατίας στον τοµέα της υγείας δεν υπόκειται στις 
αρµόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. 

 

Τροπολογία 16 
Άρθρο 8, παράγραφος 1 

Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 
υποδοχής δύνανται να ζητήσουν από τις 
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 
εγκατάστασης απόδειξη της ιθαγένειας του 
παρόχου υπηρεσιών, καθώς και απόδειξη 
ότι ασκεί νοµίµως τις υπό εξέταση 
δραστηριότητες στο εν λόγω κράτος µέλος. 
Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 
εγκατάστασης κοινοποιούν τις σχετικές 
πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 52. 

Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 
υποδοχής ζητούν από τις αρµόδιες αρχές 
του κράτους µέλους εγκατάστασης 
απόδειξη της ιθαγένειας του παρόχου 
υπηρεσιών, καθώς και απόδειξη ότι ασκεί 
νοµίµως τις υπό εξέταση δραστηριότητες 
στο εν λόγω κράτος µέλος. Οι αρµόδιες 
αρχές του κράτους µέλους εγκατάστασης 
κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες 
σύµφωνα µε το άρθρο 52. 

Αιτιολόγηση 

Οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να ελέγχουν τα πιστοποιητικά πιθανών παρόχων υπηρεσιών µε 
γνώµονα την ασφάλεια της δηµόσιας υγείας. 
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Τροπολογία 17 
Άρθρο 9, παράγραφος 1 

Πέραν των άλλων απαιτήσεων 
ενηµέρωσης που προβλέπονται στο 
κοινοτικό δίκαιο, τα κράτη µέλη µεριµνούν 
ώστε ο πάροχος να προσκοµίζει στον 
αποδέκτη της υπηρεσίας τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

Πέραν των άλλων απαιτήσεων 
ενηµέρωσης που προβλέπονται στο 
κοινοτικό δίκαιο, τα κράτη µέλη µεριµνούν 
ώστε ο πάροχος να προσκοµίζει στην 
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους 
υποδοχής τις ακόλουθες πληροφορίες: 

Αιτιολόγηση 

Οι πληροφορίες που απαριθµούνται στο παρόν άρθρο είναι ακατάλληλες για ασθενείς που 
λαµβάνουν υπηρεσίες από επαγγελµατίες στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης. Είναι πολύ 
πιθανότερο οι ασθενείς να επιδιώκουν τέτοιες πληροφορίες από την αρµόδια αρχή του δικού 
τους κράτους µέλους. 

 
Τροπολογία 18 
Άρθρο 9α (νέο) 

 
 Άρθρο 9α 

 
Για τους επαγγελµατίες του τοµέα της 
υγείας, τα κράτη µέλη δύνανται να ζητούν 
οι πληροφορίες που προβλέπονται στο 
άρθρο 9 να διαβιβάζονται προηγουµένως 
στην αρµόδια αρχή. 

Αιτιολόγηση 

Η νέα διάταξη σχετικά µε την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών που προβλέπεται στον Τίτλο ΙΙ 
παρουσιάζει σοβαρά µειονεκτήµατα. Είναι γεγονός ότι οι διατάξεις που προβλέπονται στα 
άρθρα 6, 7, 8 και 9 µε στόχο να γνωρίζει το κράτος µέλος υποδοχής την παρουσία στην 
επικράτειά του του "παρόχου" και να διευκολύνονται οι δικαιούχοι των υπηρεσιών στην 
απόκτηση πληροφοριών σχετικά µε τα προσόντα των παρόχων και τους επαγγελµατικούς 
κανόνες που εφαρµόζονται στη χώρα καταγωγής, δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στον 
έλεγχο που ισχύουν σήµερα σε όλα τα κράτη µέλη κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος 
και των άλλων επαγγελµάτων στον τοµέα της υγείας. Εξάλλου, οι ασθενείς κινδυνεύουν 
παραδόξως να βρεθούν αβοήθητοι σε περίπτωση δυσκολιών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια 
των "παροχών" αυτών, εφόσον ο επαγγελµατίας στον τοµέα της υγείας δεν υπόκειται στις 
αρµόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. 

 
Τροπολογία 19 
Άρθρο 10 

 
Πεδίο εφαρµογής Πεδίο εφαρµογής 
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Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται σε όλα τα 
επαγγέλµατα που δεν καλύπτονται από τα 
κεφάλαια II και III του παρόντος τίτλου, 
καθώς και στις περιπτώσεις όπου ο αιτών 
δεν πληροί τους όρους που προβλέπονται 
στα εν λόγω κεφάλαια. 

 
Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται σε όλα τα 
επαγγέλµατα που δεν καλύπτονται από τα 
κεφάλαια II και III του παρόντος τίτλου. 

Αιτιολόγηση 

Αυτό το µέρος του άρθρου πρέπει να διαγραφεί διότι εάν µείνει άφηνε ανοικτή την πιθανότητα 
για άτοµα µε ανεπαρκή προσόντα να ασκούν δραστηριότητα ενός επαγγελµατία. Το νέο άρθρο 
21α καλύπτει τις πτυχές τις οποίες σκόπευε να καλύψει η Επιτροπή όταν συνέταξε αυτό το 
δεύτερο µέρος του άρθρου. 

 
Τροπολογία 20 

Άρθρο 11, παράγραφος 1, εισαγωγή 
 

1. Για την εφαρµογή του άρθρου 13, 
ορίζονται τα ακόλουθα πέντε επίπεδα 
επαγγελµατικών προσόντων: 

1. Για την εφαρµογή του άρθρου 13, 
ορίζονται τα ακόλουθα πέντε επίπεδα 
επαγγελµατικών προσόντων, τα οποία δεν 
εφαρµόζονται για διπλώµατα 
αρχιτεχνιτών. 

 
Αιτιολόγηση 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, κατατάσσονται επαγγελµατικά προσόντα τα οποία, σε σχέση µε το 
επίπεδο, είναι τελείως διαφορετικά µεταξύ τους. Σύµφωνα µε την ταξινόµηση αυτή το 
γερµανικό πιστοποιητικό µαθητείας και το δίπλωµα του αρχιτεχνίτη καθώς και οι εξετάσεις 
επαγγελµατικής τελειοποίησης θα εντάσσονται µόνον στο επίπεδο 3, πράγµα που δεν θα ήταν 
δικαιολογηµένο ανάλογα µε την αξία που έχουν τα προσόντα αυτά στη Γερµανία. Κατά 
συνέπεια, το σύστηµα πέντε επιπέδων δεν πρέπει να εφαρµόζεται για τα διπλώµατα των 
αρχιτεχνιτών. 

Τροπολογία 21 
Άρθρο 14, παράγραφος 2 

2. Εάν το κράτος µέλος υποδοχής κάνει 
χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1, οφείλει να παρέχει 
στον αιτούντα την ευχέρεια επιλογής 
µεταξύ της πρακτικής άσκησης 
προσαρµογής και της δοκιµασίας 
επάρκειας. 

διαγράφεται 

Εφόσον κράτος µέλος φρονεί ότι, για ένα 
συγκεκριµένο επάγγελµα, είναι 
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απαραίτητη η παρέκκλιση από την 
επιλογή που παρέχεται στο µετανάστη 
µεταξύ της πρακτικής άσκησης 
προσαρµογής και της δοκιµασίας 
επάρκειας δυνάµει του πρώτου εδαφίου, 
ενηµερώνει σχετικώς εκ των προτέρων τα 
άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή, 
προσκοµίζοντας κατάλληλη αιτιολόγηση 
για την εν λόγω παρέκκλιση. 
Εάν η Επιτροπή, αφού λάβει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες, θεωρεί ότι η 
εξεταζόµενη στο δεύτερο εδάφιο 
παρέκκλιση δεν ενδείκνυται ή δεν συνάδει 
προς την κοινοτική νοµοθεσία, ζητεί από 
το οικείο κράτος µέλος, εντός τριών 
µηνών, να αρνηθεί να λάβει το 
εξεταζόµενο µέτρο. Ελλείψει αντίδρασης 
εκ µέρους της Επιτροπής κατά το πέρας 
της εν λόγω προθεσµίας, η παρέκκλιση 
δύναται να εφαρµοστεί. 

 

Αιτιολόγηση 

∆εν γνωρίζουµε αν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηριχθεί ο ισχυρισµός ότι µε το 
να επιτρέπεται στον µετανάστη να επιλέγει ανάµεσα σε δοκιµασία επάρκειας ή περίοδο 
προσαρµογής εξασφαλίζεται επαρκής προστασία. 
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Τροπολογία 22 

Άρθρο 15, παράγραφος 1, εδάφιο 1 
 

1. Οι επαγγελµατικές ενώσεις µπορούν να 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις κοινές 
βάσεις που θεσπίζουν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, ως "κοινή βάση" νοείται ένα 
σύνολο κριτηρίων επαγγελµατικών 
προσόντων που βεβαιώνουν ικανό επίπεδο 
επάρκειας για την άσκηση συγκεκριµένου 
επαγγέλµατος και επί των οποίων οι εν λόγω 
ενώσεις πιστοποιούν τα προσόντα που έχουν 
αποκτηθεί στα κράτη µέλη. 

1. Οι επαγγελµατικές ενώσεις ή, για τα 
νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα, 
οι σχετικοί σύλλογοι και οργανισµοί 
οφείλουν να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις 
κοινές βάσεις που θεσπίζουν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, ως "κοινή βάση" νοείται ένα 
σύνολο κριτηρίων επαγγελµατικών 
προσόντων που βεβαιώνουν ικανό επίπεδο 
επάρκειας για την άσκηση συγκεκριµένου 
επαγγέλµατος και επί των οποίων οι εν λόγω 
ενώσεις, οι σχετικοί σύλλογοι και 
οργανισµοί πιστοποιούν τα προσόντα που 
έχουν αποκτηθεί στα κράτη µέλη. 

Αιτιολόγηση 

Οι επαγγελµατικοί σύλλογοι και οργανισµοί είναι αυτοί που σήµερα έχουν την ευθύνη της 
αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων και της ποιότητας για την άσκησή τους. Οι εν 
λόγω οργανισµοί πρέπει συνεπώς να έχουν την ευθύνη του καθορισµού των κοινών βάσεων για 
την αναγνώριση των επαγγελµατικών τίτλων που παρέχονται στην Κοινότητα. Πρέπει να 
επισηµανθεί ότι στο εξής, βάσει της απόφασης Hocsman του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (Σεπτέµβριος 2000), τα κράτη µέλη καλούνται να αποφανθούν σχετικά µε τις 
ατοµικές αιτήσεις για αναγνώριση προσόντων. 

 
Τροπολογία 23 

Άρθρο 20, παράγραφος 5, εδάφιο 2 
 

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες για τις οποίες 
γίνεται λόγος στο παράρτηµα V, σηµεία 
5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 και 5.6.1, 
δύνανται να τροποποιηθούν σύµφωνα µε 
τη διαδικασία του άρθρου 54, παράγραφος 
2, προκειµένου να προσαρµοστούν στην 
επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο. 

∆ιαγράφεται 

 
Αιτιολόγηση 

Οι γνώσεις και δεξιότητες που περιέχονται στα παραρτήµατα συγκεντρώνουν τις βασικές αρχές 
της εκπαίδευσης για τα ονοµαζόµενα επαγγέλµατα υγειονοµικής περίθαλψης. Οποιαδήποτε 
τροποποίηση των βασικών αυτών αρχών δεν θα αποτελούσε µόνον "προσαρµογή στην 
επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο", αλλά µάλλον θα επηρέαζε την αυτοπεποίθηση των 
επαγγελµατιών στον τοµέα αυτό και θα κλόνιζε την εµπιστοσύνη της κοινωνίας στη βάσιµη και 
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ειδικευµένη εκπαίδευσή τους. Για το λόγο αυτό µία τέτοια απόφαση αρχής δεν θα έπρεπε να 
λαµβάνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία της επιτροπολογίας, αλλά µόνον µε την επίσηµη 
διαδικασία συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως 
προβλέπεται ήδη στις ισχύουσες επί µέρους οδηγίες. Για τόσο σηµαντικές αποφάσεις απαιτείται 
ευρύτερη πολιτική συζήτηση και εκτίµηση από τα αρµόδια νοµοθετικά όργανα. 
 

Τροπολογία 24 
Άρθρο 20, παράγραφος 6 

 
6. Κάθε κράτος µέλος κοινοποιεί προς την 
Επιτροπή τις νοµοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις που θεσπίζει για τη 
χορήγηση τίτλων εκπαίδευσης στον τοµέα 
που καλύπτεται από το παρόν κεφάλαιο. 

6. Κάθε κράτος µέλος κοινοποιεί προς την 
Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη τις 
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που θεσπίζει για τη χορήγηση 
τίτλων εκπαίδευσης στον τοµέα που 
καλύπτεται από το παρόν κεφάλαιο. 

Η Επιτροπή προβαίνει σε σχετική 
κοινοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, επισηµαίνοντας 
τις ονοµασίες που έχουν υιοθετήσει τα 
κράτη µέλη για τους τίτλους εκπαίδευσης, 
καθώς και, ενδεχοµένως, το φορέα που 
χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης, το 
πιστοποιητικό που συνοδεύει τον εν λόγω 
τίτλο και τον αντίστοιχο επαγγελµατικό 
τίτλο, ο οποίος αναφέρεται στο παράρτηµα 
V, σηµεία 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 
5.4.3, 5.5.4, 5.6.4 και 5.7.2. 

Μετά την πάροδο τριών µηνών από την 
κοινοποίησή τους, η Επιτροπή προβαίνει σε 
σχετική κοινοποίηση στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
επισηµαίνοντας τις ονοµασίες που έχουν 
υιοθετήσει τα κράτη µέλη για τους τίτλους 
εκπαίδευσης, καθώς και, ενδεχοµένως, το 
φορέα που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης, 
το πιστοποιητικό που συνοδεύει τον εν λόγω 
τίτλο και τον αντίστοιχο επαγγελµατικό 
τίτλο, ο οποίος αναφέρεται στο παράρτηµα 
V, σηµεία 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 
5.4.3, 5.5.4, 5.6.4 και 5.7.2. 

Αιτιολόγηση 

Αυτή η τροπολογία και η επόµενη τροπολογία στοχεύουν στο να εξασφαλισθεί ότι µόνον αυτά τα 
διπλώµατα, οι τίτλοι και τα πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι επίσηµων προσόντων, οι οποίοι 
δεόντως πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις κατάρτισης, παρέχουν το δικαίωµα σε αυτόµατη 
αναγνώριση µεταξύ κρατών µελών. 
 
Αυτές οι διατάξεις είναι επίσης σηµαντικές ενόψει της διαδικασίας διεύρυνσης και του 
γεγονότος ότι µια σειρά νέων διπλωµάτων, τίτλων και πιστοποιητικών ή λοιπών τίτλων 
επίσηµων προσόντων θα πρέπει να αναγνωρισθούν αυτοµάτως. 
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Τροπολογία 25 

Άρθρο 20, παράγραφος 6α (νέα) 
 

 6α. Εάν ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή 
έχουν αµφιβολίες ως προς το κατά πόσον 
ένα δίπλωµα, ένας τίτλος, ένα 
πιστοποιητικό ή άλλοι τίτλοι επίσηµων 
προσόντων πληρούν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις κατάρτισης που 
αναφέρονται στα άρθρα 22, 23, 29, 32, 35, 
36, 40 και 42 αντίστοιχα, η Επιτροπή 
φέρνει το ζήτηµα ενώπιον της επιτροπής 
που αναφέρεται στο άρθρο 54 εντός τριών 
µηνών από την κοινοποίηση σύµφωνα µε 
την παράγραφο 6. 

 Η επιτροπή εκδίδει τη γνώµη της εντός 
τριών µηνών. 

 Το δίπλωµα, ο τίτλος, το πιστοποιητικό ή 
άλλοι τίτλοι επίσηµων προσόντων 
κοινοποιούνται εντός των τριών µηνών που 
ακολουθούν την έκδοση της γνώµης ή τη 
λήξη της προθεσµίας για την έκδοσή της 
εκτός από τις ακόλουθες τρεις 
περιπτώσεις: 

 - στην περίπτωση που το εκδίδον κράτος 
µέλος τροποποιήσει τη σχετική 
κοινοποίηση σύµφωνα µε την παράγραφο 
6· 

 ή 
 - στην περίπτωση που η γνωµοδότηση της 

επιτροπής είναι ότι το δίπλωµα, ο τίτλος, 
το πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος επίσηµων 
προσόντων δεν πληροί τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις κατάρτισης που 
αναφέρονται στα άρθρα 22, 23, 29, 32, 35, 
36, 40 και 42 αντίστοιχα 

 ή 
 - στην περίπτωση που ένα κράτος µέλος ή 

η Επιτροπή εφαρµόσει τα άρθρα 226 ή 227 
της Συνθήκης µε σκοπό να φέρει το 
ζήτηµα ενώπιον του ∆ικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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Αιτιολόγηση 

Αυτή η τροπολογία και η προηγούµενη τροπολογία στοχεύουν στο να εξασφαλισθεί ότι µόνον 
αυτά τα διπλώµατα, οι τίτλοι και τα πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι επίσηµων προσόντων, οι 
οποίοι δεόντως πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις κατάρτισης, παρέχουν το δικαίωµα σε 
αυτόµατη αναγνώριση µεταξύ κρατών µελών. 
 
Αυτές οι διατάξεις είναι επίσης σηµαντικές ενόψει της διαδικασίας διεύρυνσης και του 
γεγονότος ότι µια σειρά νέων διπλωµάτων, τίτλων και πιστοποιητικών ή λοιπών τίτλων 
επίσηµων προσόντων θα πρέπει να αναγνωρισθούν αυτοµάτως. 

 
 

Τροπολογία 26 
Άρθρο 21α (νέο) 

 
 Άρθρο 21α 
 Αντισταθµιστικά µέτρα 
 1. Στην περίπτωση που τα προσόντα του 

αιτούντος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
για αυτόµατη αναγνώριση όπως ορίζεται 
στο παρόν Κεφάλαιο, και το άρθρο 21 για 
τα αποκτηθέντα δικαιώµατα δεν 
εφαρµόζεται, η αρµόδια αρχή του κράτους 
µέλους υποδοχής εξετάζει τα διπλώµατα, 
τα πιστοποιητικά και άλλους τίτλους 
επίσηµων προσόντων του αιτούντος καθώς 
και τις γνώσεις που απέκτησε ο αιτών κατά 
τη διάρκεια της επαγγελµατικής πείρας του 
σε ένα κράτος µέλος ή σε χώρα µη µέλος. 

 2. Λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή 
της επικουρικότητας, το κράτος µέλος 
υποδοχής µπορεί να ζητήσει από τον 
αιτούντα να λάβει αντισταθµιστικά µέτρα. 
Αυτά τα αντισταθµιστικά µέτρα πρέπει να 
είναι επαρκή και κατάλληλα ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι ο αιτών έχει τις γνώσεις 
και τις ικανότητες που χρειάζονται για την 
άσκηση του επαγγέλµατος στο κράτος 
µέλος υποδοχής. 

 3. Μετά από επιτυχή περάτωση των 
αντισταθµιστικών µέτρων εκ µέρους του 
αιτούντος, το κράτος µέλος υποδοχής, για 
τους σκοπούς της πρόσβασης στις 
επαγγελµατικές δραστηριότητες και 
άσκησης αυτών, δίδει στους τίτλους 
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κατάρτισης του αιτούντος την ίδια ισχύ για 
την επικράτειά του µε τους τίτλους 
επίσηµης κατάρτισης τους οποίους εκδίδει 
το ίδιο. 

Αιτιολόγηση 

Αυτή η τροπολογία είναι αναγκαία για τη διατήρηση των εγγυήσεων που παρέχονται από το 
τοµεακό σύστηµα και για την εξασφάλιση του ότι το κράτος µέλος διατηρεί τη δυνατότητα να 
εξασφαλίζει ότι επαγγελµατίες που παρέχουν υπηρεσίες στην επικράτειά του πληρούν τα 
αναγκαία κριτήρια ποιότητας. Αυτό φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σηµασία για τους επαγγελµατίες 
του υγειονοµικού τοµέα αφού η ποιότητα των υπηρεσιών τους έχει άµεση επίδραση στη δηµόσια 
υγεία. Όπως αναφέρθηκε στην αιτιολόγηση της προηγούµενης τροπολογίας, αυτό το άρθρο 
προορίζεται για να καλύψει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα προσόντα του αιτούντος δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτόµατη αναγνώριση και δεν εφαρµόζεται η διάταξη για τα 
αποκτηθέντα δικαιώµατα. Το προτεινόµενο άρθρο αντικατοπτρίζει τη σχετική νοµολογία. 

 
Τροπολογία 27 
Άρθρο 21β (νέο) 

 
 Άρθρο 21β 

∆ιαβούλευση µε τα επαγγέλµατα 
 Στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται η 

διαδικασία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 
54(2), η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι 
λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις των 
σχετικών επαγγελµάτων. 

Αιτιολόγηση 

Αυτή η διάταξη είναι αναγκαία προκειµένου να εξασφαλισθεί επαρκώς η πλήρης συµµετοχή των 
σχετικών επαγγελµάτων στις προτεινόµενες διαδικασίες επιτροπολογίας που προβλέπονται από 
την οδηγία. Αυτή η συµµετοχή είναι απαραίτητη προκειµένου να ενισχυθεί η ποιότητα της 
κατάρτισης και η προστασία των καταναλωτών. 

Τροπολογία 28 
Άρθρο 23, παράγραφος 4, εδάφιο 1 

Κατ’ εξαίρεση, τα κράτη µέλη έχουν το 
δικαίωµα να επιτρέπουν την εκπαίδευση 
ειδικευµένων ιατρών µε µερική 
παρακολούθηση, υπό τους όρους που 
γίνονται αποδεκτοί από τις εθνικές 
αρµόδιες αρχές, εφόσον, συνεπεία 
αιτιολογηµένων επιµέρους συνθηκών, η 
εκπαίδευση µε πλήρη παρακολούθηση 

Με επιφύλαξη της αρχής της 
εκπαίδευσης πλήρους παρακολούθησης, 
τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν 
την εκπαίδευση ειδικευµένων ιατρών µε 
µερική παρακολούθηση, υπό τους όρους 
που γίνονται αποδεκτοί από τις εθνικές 
αρµόδιες αρχές. Οι αρµόδιες αρχές 
µεριµνούν ώστε η συνολική διάρκεια και η 
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δεν θα ήταν εφικτή. Οι αρµόδιες αρχές 
µεριµνούν ώστε η συνολική διάρκεια και η 
ποιότητα της εκπαίδευσης µερικής 
παρακολούθησης των ειδικευµένων ιατρών 
να µην υπολείπονται της εκπαίδευσης 
πλήρους παρακολούθησης. Το επίπεδο 
αυτό δεν µπορεί να αλλοιωθεί ούτε από το 
χαρακτήρα εκπαίδευσης µερικής 
παρακολούθησης ούτε από την άσκηση 
ιδιωτικής, αµειβόµενης επαγγελµατικής 
δραστηριότητας. 

ποιότητα της εκπαίδευσης µερικής 
παρακολούθησης των ειδικευµένων ιατρών 
να µην υπολείπονται της εκπαίδευσης 
πλήρους παρακολούθησης. Το επίπεδο 
αυτό δεν µπορεί να αλλοιωθεί ούτε από το 
χαρακτήρα εκπαίδευσης µερικής 
παρακολούθησης ούτε από την άσκηση 
ιδιωτικής, αµειβόµενης επαγγελµατικής 
δραστηριότητας. 

Αιτιολόγηση 

Η εκπαίδευση µε µερική παρακολούθηση πρέπει να θεωρείται ως εναλλακτική λύση, ως 
ελαστική επιλογή που προσφέρεται στους ιατρούς και εποµένως δεν θα πρέπει να τυγχάνει 
διαφορετικής µεταχείρισης από την εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης. 

 
Τροπολογία 29 
Άρθρο 31α (νέο) 

 
 (31α) Η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα 

δηµιουργίας τράπεζας δεδοµένων για τη 
διευκόλυνση των κρατών µελών στην 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε όλα τα 
µέλη του ιατρικού προσωπικού στα οποία 
έχει επιβληθεί σε κάποιο κράτος µέλος 
απαγόρευση άσκησης του επαγγέλµατος ή 
περιοριστικό επαγγελµατικό µέτρο. 

Αιτιολόγηση 

Οι αρµόδιες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσουν, σε εµπιστευτική βάση, 
πληροφορίες σχετικά µε όσα µέλη του ιατρικού προσωπικού αποτελούν αντικείµενο 
απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλµατος ή κάποιου περιοριστικού µέτρου, ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται η προστασία της δηµόσιας υγείας. 

 
Τροπολογία 30 

Άρθρο 35, παράγραφος 2α (νέα) 
 

 2α. Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 υποβάλλονται τακτικά 
σε εξωτερικούς ελέγχους προκειµένου να 
αξιολογηθεί κατά πόσον συµµορφούνται 
αποτελεσµατικά µε τις απαιτήσεις του 
Παραρτήµατος 5.4.2. Τα αποτελέσµατα 
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αυτών των ελέγχων διαβιβάζονται στην 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 54. 

Αιτιολόγηση 

Το επάγγελµα του κτηνιάτρου έχει εξελιχθεί υπό την αιγίδα της συµβουλευτικής επιτροπής για 
την κτηνιατρική κατάρτιση, ένα ενιαίο σύστηµα ελέγχου των κτηνιατρικών σχολών. Οι 
περισσότερες από τις 50 κτηνιατρικές σχολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη ελεγχθεί 
τουλάχιστον µία φορά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών. Αυτοί οι έλεγχοι 
πραγµατοποιούνται µε βάση πρότυπα που έχουν συµφωνηθεί από την εν λόγω επιτροπή. 
Παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε την ποιότητα της παρεχόµενης κατάρτισης καθώς 
και σχετικά µε τη συµµόρφωση των ελεγχόµενων σχολών µε τα συµφωνηθέντα πρότυπα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Οι εκθέσεις αυτών των ελέγχων θα πρέπει να διαβιβάζονται στους εµπειρογνώµονες της 
επιτροπής για την αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων, αρµόδια για την κτηνιατρική 
εκπαίδευση, έτσι ώστε εάν χρειασθεί θα µπορούν να αποφασισθούν περαιτέρω ενέργειες από 
την επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 56 της πρότασης της Επιτροπής. 

 
Τροπολογία 31 

Άρθρο 41, παράγραφος 2 
 

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι 
κάτοχοι τίτλου εκπαίδευσης 
πανεπιστηµιακού ή αναγνωρισµένου ως 
ισοδύναµου επιπέδου στον τοµέα της 
φαρµακευτικής που πληρούν τους όρους του 
άρθρου 40 να διαθέτουν τουλάχιστον την 
ικανότητα ανάληψης και άσκησης των 
δραστηριοτήτων του παραρτήµατος V, 
σηµείο 5.6.3, µε την επιφύλαξη, 
ενδεχοµένως, της απαίτησης 
συµπληρωµατικής επαγγελµατικής πείρας. 

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι 
κάτοχοι τίτλου εκπαίδευσης 
πανεπιστηµιακού ή αναγνωρισµένου ως 
ισοδύναµου επιπέδου στον τοµέα της 
φαρµακευτικής που πληρούν τους όρους του 
άρθρου 40 να διαθέτουν τουλάχιστον την 
ικανότητα ανάληψης και άσκησης των 
δραστηριοτήτων που παρατίθενται 
κατωτέρω, µε την επιφύλαξη, ενδεχοµένως, 
της απαίτησης συµπληρωµατικής 
επαγγελµατικής πείρας. Συγκεκριµένα: 

 προετοιµασία της φαρµακευτικής µορφής 
φαρµακευτικών προϊόντων· παρασκευή και 
δοκιµή φαρµακευτικών προϊόντων· δοκιµή 
φαρµακευτικών προϊόντων σε εργαστήριο 
για τη δοκιµή φαρµακευτικών προϊόντων, 
αποθήκευση, διατήρηση και διανοµή 
φαρµακευτικών προϊόντων στο στάδιο 
χονδρικής πωλήσεως, προετοιµασία, 
δοκιµή, αποθήκευση και εφοδιασµός 
φαρµακευτικών προϊόντων στα φαρµακεία 
που είναι ανοικτά για το κοινό, 
προετοιµασία, δοκιµή, αποθήκευση και 
διάθεση φαρµακευτικών προϊόντων στα 
νοσοκοµεία, παροχή πληροφοριών και 
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συµβουλών για φαρµακευτικά προϊόντα. 

Αιτιολόγηση 

Οι δραστηριότητες των φαρµακοποιών εντός της έννοιας του άρθρου 41(2) στην πρόταση της 
Επιτροπής παρατίθενται στο Παράρτηµα V, σηµείο 5.6.3. Στην αρχική οδηγία 85/432 που 
διέπει τους φαρµακοποιούς, αυτές οι δραστηριότητες παρατίθενται στο κυρίως κείµενο της 
οδηγίας εφόσον αποτελούν ουσιώδη πτυχή του επαγγέλµατος. Επιπλέον, ενώ το σηµείο 
5.6.1.("Γνώσεις και δεξιότητες") και το σηµείο 5.6.2. ("Πρόγραµµα σπουδών φαρµακοποιού") 
και το σηµείο 5.6.4 ("Τίτλοι εκπαίδευσης φαρµακοποιού") του Παραρτήµατος V µπορούν να 
τροποποιηθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία επιτροπολογίας, το σηµείο 5.6.3. ("∆ραστηριότητες 
του φαρµακοποιού") µπορεί να τροποποιηθεί µόνον µε συναπόφαση. Προκειµένου να αυξηθεί η 
σαφήνεια και να υπάρχει συνέπεια µε την προσέγγιση που χρησιµοποιείται για τα άλλα 
επαγγέλµατα, οι δραστηριότητες των φαρµακοποιών θα πρέπει να περιληφθούν στο σώµα της 
οδηγίας. 

 
Τροπολογία 32 

Άρθρο 41, παράγραφος 4α (νέα) 
 

 4α. Τα κράτη µέλη εξακολουθούν να έχουν 
την ευθύνη για τη χορήγηση σχετικών 
αδειών για την εγκατάσταση φαρµακείων. 
Ειδικότερα, τα κράτη µέλη δεν χρειάζεται 
να κάνουν δεκτούς τίτλους επίσηµης 
κατάρτισης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 όσον αφορά την 
εγκατάσταση νέων φαρµακείων που 
ανοίγουν για το κοινό. Για τους σκοπούς 
εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, 
φαρµακεία τα οποία λειτουργούν λιγότερο 
από τρία έτη θεωρούνται επίσης νέα. 

Αιτιολόγηση 

Η νέα παράγραφος 4α που προστίθεται στο άρθρο 41 λαµβάνεται από την οδηγία 85/433/ΕΟΚ. 
Παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να µην κάνουν δεκτά διπλώµατα που εκδίδονται από 
άλλα κράτη µέλη όσον αφορά την εγκατάσταση νέων φαρµακείων. Η λογική που διέπει αυτή την 
παρέκκλιση από την αυτόµατη αναγνώριση διπλωµάτων εξακολουθεί να ισχύει σήµερα όπως 
και το 1985. Ορισµένα κράτη µέλη όντως περιορίζουν τον αριθµό νέων φαρµακείων που 
µπορούν να εγκατασταθούν, ενώ άλλα δεν το πράττουν. Αυτό θα µπορούσε να παρακινήσει 
φαρµακοποιούς από χώρες µε περιορισµένη εγκατάσταση να µετακινηθούν σε χώρες χωρίς 
περιορισµούς και να ανοίξουν νέα φαρµακεία. Η δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες 
φαρµακείων ρυθµίζεται νοµικώς σε επίπεδο κράτους µέλους, ως εκ τούτου θεωρείται αναγκαίο 
να διατηρηθεί αυτή η παρέκκλιση προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι οι υπηρεσίες φαρµακείου 
ρυθµίζονται κατά δίκαιο τρόπο σε όλα τα κράτη µέλη. 
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Τροπολογία 33 
Άρθρο 42, παράγραφος 1, εδάφιο 1 

 
1. Συνολικά, η εκπαίδευση αρχιτεκτόνων 
περιλαµβάνει τουλάχιστον είτε τέσσερα έτη 
σπουδών πλήρους παρακολούθησης, είτε έξι 
έτη σπουδών, εκ των οποίων τουλάχιστον 
τρία έτη πλήρους παρακολούθησης, σε 
πανεπιστήµιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό 
ίδρυµα και πιστοποιείται µε την επιτυχία σε 
εξέταση πανεπιστηµιακού επιπέδου. 

1. Συνολικά, η εκπαίδευση αρχιτεκτόνων 
περιλαµβάνει τουλάχιστον είτε πέντε έτη 
σπουδών πλήρους παρακολούθησης, είτε έξι 
έτη σπουδών, εκ των οποίων τουλάχιστον 
τέσσερα έτη πρέπει να είναι πλήρους 
παρακολούθησης, σε πανεπιστήµιο ή 
ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυµα και 
πιστοποιείται µε την επιτυχία σε εξέταση 
πανεπιστηµιακού επιπέδου. 

 
Αιτιολόγηση 

Η προτεινόµενη αλλαγή είναι για να αντικατοπτρίζεται ακριβέστερα η παρούσα κατάσταση όσον 
αφορά τη διάρκεια σπουδών στα κράτη µέλη. Καθορίζει επίσης µια καταλληλότερη απαίτηση σε 
σχέση µε τη διάρκεια των σπουδών, λαµβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συµβουλευτικής 
επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει της οδηγίας περί αρχιτεκτόνων. 

Τροπολογία 34 
Άρθρο 49, παράγραφος 2 

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, κατά 
περίπτωση, οι δικαιούχοι να αποκτούν τις 
απαραίτητες γλωσσικές γνώσεις για την 
άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητάς τους στο κράτος µέλος 
υποδοχής. 

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, κατά 
περίπτωση, οι δικαιούχοι να αποκτούν τις 
απαραίτητες γλωσσικές γνώσεις για την 
άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητάς τους στο κράτος µέλος 
υποδοχής, πριν επιτραπεί στους εν λόγω 
δικαιούχους να ασκήσουν την 
επαγγελµατική δραστηριότητά τους σε 
αυτό το κράτος µέλος. 

Αιτιολόγηση 

∆ιευκρίνιση.  

Τροπολογία 35 
Άρθρο 51 

 
Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, 
παράγραφος 1, και του άρθρου 6, πρώτο 
εδάφιο, στοιχείο β), τα κράτη µέλη που 
απαιτούν από τα πρόσωπα που έχουν 
αποκτήσει τα επαγγελµατικά προσόντα τους 
στο έδαφός τους την ολοκλήρωση 
προπαρασκευαστικής πρακτικής εξάσκησης 
και/ή περιόδου επαγγελµατικής πείρας για 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, 
παράγραφος 1, και του άρθρου 6, πρώτο 
εδάφιο, στοιχείο β), τα κράτη µέλη που 
απαιτούν από τα πρόσωπα που έχουν 
αποκτήσει τα επαγγελµατικά προσόντα τους 
στο έδαφός τους την ολοκλήρωση 
προπαρασκευαστικής πρακτικής εξάσκησης 
και/ή περιόδου επαγγελµατικής πείρας για 
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να συνάψουν σύµβαση µε ταµείο ασφάλισης 
ασθενείας, απαλλάσσουν από τη 
συγκεκριµένη υποχρέωση τους κατόχους 
επαγγελµατικών προσόντων που έχουν 
αποκτηθεί σε άλλο κράτος µέλος. 

να συνάψουν σύµβαση µε ταµείο ασφάλισης 
ασθενείας, απαλλάσσουν από τη 
συγκεκριµένη υποχρέωση τους κατόχους 
επαγγελµατικών προσόντων που έχουν 
αποκτηθεί σε άλλο κράτος µέλος όσον 
αφορά την άσκηση των επαγγελµατικών 
δραστηριοτήτων που απαριθµούνται στην 
παρούσα οδηγία ή στα παραρτήµατά της. 

Αιτιολόγηση 

Ορισµένα κράτη µέλη επιτρέπουν η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών να χρεώνεται στα ταµεία 
υγειονοµικής ασφάλισης, για παράδειγµα φαρµακευτική περίθαλψη για ασθενείς που πάσχουν 
από χρόνιες ασθένειες. Αυτές οι υπηρεσίες δεν αποτελούν µέρος των συνήθων επαγγελµατικών 
δραστηριοτήτων, αλλά απαιτούν ειδική γνώση και ειδικές ικανότητες. Αυτή η τροπολογία 
διασαφηνίζει ότι η υποχρέωση των κρατών µελών να αίρουν αυτές τις απαιτήσεις αναφέρεται 
µόνον σε συνήθεις επαγγελµατικές δραστηριότητες σε αντίθεση µε πρόσθετες ειδικές υπηρεσίες. 

 
 

Τροπολογία 36 
Άρθρο 54, παράγραφος 1α (νέα) 

 
 1α. Η επιτροπή προβαίνει σε 

διαβουλεύσεις, σε τακτικά χρονικά 
διαστήµατα, µε µία άλλη συµβουλευτική 
επιτροπή η οποία απαρτίζεται από 
εκπροσώπους των επαγγελµατικών φορέων 
στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης. 
Οι συµµετέχοντες επαγγελµατικοί φορείς 
πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικοί για όλες 
τις επαγγελµατικές κατηγορίες και 
απαριθµούνται σε ξεχωριστό παράρτηµα. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι εκπρόσωποι των επαγγελµατικών ενώσεων που έχουν ορισθεί 
βάσει νοµοθεσίας θα ακούγονται από τις οργανώσεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το λόγο 
αυτό πρέπει να καθορίζεται µε δεσµευτικό τρόπο η επιλογή των επαγγελµατικών ενώσεων. 

Τροπολογία 37 
Άρθρο 56, παράγραφος 2 

 
Ενδεχοµένως, η Επιτροπή αποφασίζει, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 54, 
παράγραφος 2, να επιτρέψει την εξαίρεση 
του εν λόγω κράτους µέλους, για 
περιορισµένη περίοδο, από την εφαρµογή 

Ενδεχοµένως, η Επιτροπή αποφασίζει, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 54, 
παράγραφος 2, και µετά από διαβούλευση 
µε τα σχετικά επαγγέλµατα, να επιτρέψει 
την εξαίρεση του εν λόγω κράτους µέλους, 
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της συγκεκριµένης διάταξης. για περιορισµένη περίοδο, από την 
εφαρµογή της συγκεκριµένης διάταξης. 

Αιτιολόγηση 

Για την εξασφάλιση πλήρους διαβούλευσης µε τα επαγγέλµατα, όπως προβλέπεται από την 
πρόταση για την προσθήκη νέου άρθρου 21β, όπου εξετάζονται όλα τα θεµελιώδη ζητήµατα. 

 
 

Τροπολογία 38 
Άρθρο 56, παράγραφος 2α (νέα) 

 
 2α. Αυτή η παρέκκλιση µπορεί να 

περιλαµβάνει το δικαίωµα του κράτους 
µέλους υποδοχής να απαιτήσει από έναν 
αιτούντα να λάβει αντισταθµιστικά µέτρα 
ώστε να εξασφαλισθεί ότι ο αιτών έχει τις 
γνώσεις και τις ικανότητες που 
απαιτούνται για την άσκηση του 
επαγγέλµατος στο κράτος µέλος υποδοχής. 

Αιτιολόγηση 

Πολλοί επαγγελµατίες ασχολούνται µε την προστασία της δηµόσιας υγείας, καθώς και µε την 
υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. Ένας κτηνίατρος που εργάζεται σε οποιοδήποτε από τα 
κράτη µέλη µπορεί να συµµετέχει στην πιστοποίηση είτε ζώντων ζώων είτε προϊόντων ζώων ότι 
είναι κατάλληλα για µεταφορά ή εξαγωγή και πράττοντας αυτό µπορεί, λόγω έλλειψης γνώσεων 
ή πείρας, να διευκολύνει τη διάδοση νόσου η οποία µπορεί µε τη σειρά της να προσβάλει ζώα 
και ανθρώπους µέσω της τροφικής αλυσίδας ή των ζωονοσιών. 
 
Η οδηγία καθορίζει τα πρότυπα για επαγγελµατική κατάρτιση και απαιτεί από οποιονδήποτε 
επαγγελµατία που επιθυµεί να ασκήσει δραστηριότητα σε ένα κράτος µέλος να παράσχει 
αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων που έχει αποκτήσει σύµφωνα µε αυτά τα πρότυπα. 
Ωστόσο δεν υπάρχει επίσηµος µηχανισµός για την παρακολούθηση αυτών των προτύπων ή για 
την εξασφάλιση του ότι τα προσόντα που απαριθµούνται στην οδηγία βρίσκονται στο επίπεδο 
αυτών των προτύπων οιαδήποτε στιγµή. 
 
Ως εκ τούτου, η οδηγία δίδει παρά πολύ µεγάλη έµφαση στην ελεύθερη κυκλοφορία εις βάρος 
της προστασίας των καταναλωτών. 
 
Εάν πρέπει να διατηρηθεί η ουσία της αυτόµατης αναγνώρισης, τα κράτη µέλη πρέπει επίσης να 
είναι σε θέση να επιβάλλουν αντισταθµιστικά µέτρα όπου αυτό χρειάζεται, για παράδειγµα όταν 
µία κτηνιατρική σχολή έχει αξιολογηθεί βάσει του ελεγκτικού συστήµατος της ευρωπαϊκής 
κτηνιατρικής εκπαίδευσης και έχει διαπιστωθεί ότι συµµορφούται µε τα συµφωνηθέντα 
ευρωπαϊκά πρότυπα για την κτηνιατρική εκπαίδευση. 


