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CODE1AM

Υπόµνηµα για τα χρησιµοποιούµενα σύµβολα

* ∆ιαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

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

**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
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***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 τη συνεδρίασή της/τις συνεδριάσεις της στις ... και ..., 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 ... ψήφους υπέρ, ... ψήφους κατά και ... αποχή/ές/οµόφωνα.

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές ... (πρόεδρος/ασκών/ασκούσα την
προεδρία), ... (αντιπρόεδρος), ... (αντιπρόεδρος), Stefano Zappalà (εισηγητής/ήτρια), ..., ...
(αναπλ. ...), ... (αναπλ. ..., σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού), ... και
... .

Η γνωµοδότηση (Οι γνωµοδοτήσεις) της Επιτροπής Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων
Ενηµέρωσης και Αθλητισµού (και της ...) (και η θέση/δήλωση της Επιτροπής)
επισυνάπτεται/ονται στην παρούσα έκθεση· η  ... αποφάσισε στις ... να µη γνωµοδοτήσει.

Η έκθεση κατατέθηκε στις ....
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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
τη γνωµοδότηση (τις γνωµοδοτήσεις) της Επιτροπής Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας,
Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού (καθώς και της ...) (A5-0000/2001),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί 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 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.

                                                       
1 ΕΕ C 181 30.07.02, σελ. 183.
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση τροπολογίας 31.

Τροπολογία 2
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 εγγραφής για τους
τύπους, στην επαγγελµατική τάξη ή
ανάλογο οργανισµό που ήταν επιτόπου
αρµόδιος στην περίπτωση που ο
επαγγελµατίας ασκούσε το επάγγελµά του
υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης
και µία υποχρέωση προσωρινής εγγραφής
στον οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης
της χώρας προορισµού µε δικαίωµα
µεταφορά στον οργανισµό κοινωνικής
ασφάλισης της χώρας εγκατάστασης των
καταβληθεισών εισφορών .

Αιτιολόγηση
Βλέπε αιτιολόγηση τροπολογίας 32.

Τροπολογία 3
 Αιτιολογική σκέψη 6

6)  Ενώ διατηρούνται, ως προς την
ελευθερία εγκατάστασης, οι αρχές και οι
εγγυήσεις στις οποίες βασίζονται τα
διάφορα ισχύοντα συστήµατα
αναγνώρισης, κρίνεται απαραίτητη η
βελτίωση των κανόνων που τα διέπουν,
υπό το φως της πείρας. Επιπροσθέτως, οι
οικείες οδηγίες τροποποιήθηκαν
επανειληµµένως και θεωρείται
επιβεβληµένη η αναδιάρθρωση, καθώς και
ο εξορθολογισµός των διατάξεών τους, µε
την ενοποίηση των ισχυουσών αρχών. Ως
εκ τούτου, κρίνεται σκόπιµο να
αντικατασταθούν οι οδηγίες του
Συµβουλίου 89/48/ΕΟΚ[29] και
92/51/ΕΟΚ[30], καθώς και η οδηγία του

 6)  Ενώ διατηρούνται, ως προς την
ελευθερία εγκατάστασης, οι αρχές και οι
εγγυήσεις στις οποίες βασίζονται τα
διάφορα ισχύοντα συστήµατα
αναγνώρισης, κρίνεται απαραίτητη η
βελτίωση των κανόνων που τα διέπουν,
υπό το φως της πείρας. Επιπροσθέτως, οι
οικείες οδηγίες τροποποιήθηκαν
επανειληµµένως και θεωρείται
επιβεβληµένη η αναδιάρθρωση, καθώς και
ο εξορθολογισµός των διατάξεών τους, µε
την ενοποίηση των ισχυουσών αρχών. Ως
εκ τούτου, κρίνεται σκόπιµο να
αντικατασταθούν οι οδηγίες του
Συµβουλίου 89/48/ΕΟΚ[29] και
92/51/ΕΟΚ[30], µε την ενοποίησή τους σε
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου 1999/42/ΕΚ[31], για το γενικό
σύστηµα αναγνώρισης των
επαγγελµατικών προσόντων, και οι
οδηγίες του Συµβουλίου 77/452/ΕΟΚ[32],
77/453/ΕΟΚ[33], 78/686/ΕΟΚ[34],
78/687/ΕΟΚ[35], 78/1026/ΕΟΚ[36],
78/1027/ΕΟΚ[37], 80/154/ΕΟΚ[38],
80/155/ΕΟΚ[39], 85/384/ΕΟΚ[40],
85/432/ΕΟΚ[41], 85/433/ΕΟΚ[42] και
93/16/ΕΟΚ[43] σχετικά µε τα
επαγγέλµατα του νοσοκόµου υπεύθυνου
για γενική περίθαλψη, του οδοντιάτρου,
του κτηνιάτρου, της µαίας/του µαιευτή,
του αρχιτέκτονα, του φαρµακοποιού και
του ιατρού, όπως τροποποιήθηκαν
τελευταία από την οδηγία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου 2001/19/ΕΚ [44], µε την
ενοποίησή τους σε ενιαίο κείµενο.

ενιαίο κείµενο.

Αιτιολόγηση
Αυτεξήγητη.

Τροπολογία 4
 Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

 6α. Είναι σκόπιµο να προβλεφθεί µία
οδηγία που θα προσδιορίζει και θα
ρυθµίζει το σύστηµα αναγνώρισης των
επαγγελµατικών προσόντων σχετικά µε
τα νοµοθετικώς κατοχυρωµένα
πνευµατικά επαγγέλµατα, διατηρώντας
σε ισχύ τις ειδικές οδηγίες που
καθιερώνουν µεταξύ των κρατών µελών
την αµοιβαία αναγνώριση των
επαγγελµατικών προσόντων, όπως επίσης
και την οδηγία 1999/42/ΕΚ.

Αιτιολόγηση
Βλέπε αιτιολόγηση τροπολογίας 23.

Τροπολογία 5
 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

 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
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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.

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  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
Βλέπε αιτιολόγηση τροπολογίας 20.

Τροπολογία 6
 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. Η πείρα αποδεικνύει
ότι η απαίτηση δοκιµασίας επάρκειας ή
πρακτικής άσκησης προσαρµογής, κατ�
επιλογήν του µετανάστη, ή του κράτους
µέλους, στην περίπτωση επαγγελµάτων
για την άσκηση των οποίων απαιτείται
ακριβής αναγνώριση του εθνικού δικαίου,
παρέχει σε πολλές περιπτώσεις τα
απαιτούµενα εχέγγυα ως προς το επίπεδο
προσόντων του µετανάστη. Είναι ίσως
ωστόσο προσήκον, προκειµένου να
διασφαλίζεται η επίτευξη µιας
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ουσιαστικής ισοδυναµίας των
προσόντων, να προβλέπεται η
δυνατότητα ενός ισορροπηµένου συνόλου
δοκιµασιών επάρκειας και πρακτικής
άσκησης προσαρµογής  ώστε
οποιαδήποτε παρέκκλιση από την επιλογή
αυτή να πρέπει να αιτιολογείται, για κάθε
περίπτωση, από επιτακτικό λόγο γενικού
συµφέροντος.

Αιτιολόγηση
Βλέπε αιτιολόγηση τροπολογίας 39.

Τροπολογία 7
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, πρέπει
να επιτρέπεται στους
αντιπροσωπευτικούς σε ευρωπαϊκό
επίπεδο οργανισµούς των
επαγγελµατικών τάξεων ή σε οργανισµούς
ανάλογους που αναγνωρίζονται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση να καθιερώνουν
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, υπό
ορισµένους όρους και πάντα τηρουµένης
της κοινοτικής νοµοθεσίας  και ιδίως της
κοινοτικής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού,
να µπορεί να αποδίδεται στις βάσεις
αυτές ο νοµικός χαρακτήρας
εκτελεστικής πράξης της παρούσας
οδηγίας σύµφωνα µε τη διαδικασία βάσει
του άρθρου 54 παράγραφος 2  ευνοώντας,
εντός των συγκεκριµένων ορίων, τον
περισσότερο αυτόµατο χαρακτήρα της
αναγνώρισης στο πλαίσιο του γενικού
καθεστώτος.
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Αιτιολόγηση
Οι κοινές βάσεις είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύουν χρήσιµα εκτελεστικά µέτρα της οδηγίας
καθόσον ευνοούν την αναγνώριση των προσόντων σεβόµενες ταυτόχρονα τη βούληση των
ενδιαφεροµένων επαγγελµατικών κατηγοριών.

Τροπολογία 8
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,

Αιτιολόγηση
Οι τοµεακές οδηγίες διατηρούνται σε ισχύ .

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 11

11) Κρίνεται σκόπιµο να απλουστευθούν
οι κανόνες που επιτρέπουν την πρόσβαση
σε ορισµένες βιοµηχανικές, εµπορικές και
βιοτεχνικές δραστηριότητες, στα κράτη
µέλη όπου τα επαγγέλµατα αυτά έχουν
ρυθµιστεί νοµοθετικώς, στο βαθµό που οι
συγκεκριµένες δραστηριότητες
ασκήθηκαν για εύλογο και σχετικά
πρόσφατο χρονικό διάστηµα σε άλλο
κράτος µέλος, διατηρώντας, για τις
δραστηριότητες αυτές, καθεστώς
αυτόµατης αναγνώρισης που βασίζεται
στην επαγγελµατική πείρα.

∆ιαγράφεται

Αιτιολόγηση
Η οδηγία 1999/42/ΕΚ διατηρείται σε ισχύ.
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Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 12

12) Η ελεύθερη κυκλοφορία και η
αµοιβαία αναγνώριση των τίτλων
εκπαίδευσης ιατρού, νοσοκόµου
υπεύθυνου για γενική περίθαλψη,
οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, µαίας/µαιευτή,
φαρµακοποιού και αρχιτέκτονα πρέπει να
στηρίζονται στη θεµελιώδη αρχή της
αυτόµατης αναγνώρισης των τίτλων
εκπαίδευσης βάσει συντονισµού των
ελάχιστων όρων εκπαίδευσης.
Επιπροσθέτως, η πρόσβαση, εντός των
κρατών µελών, στα επαγγέλµατα του
ιατρού, του νοσοκόµου υπεύθυνου για
γενική περίθαλψη, του οδοντιάτρου, του
κτηνιάτρου, της µαίας/του µαιευτή και
του φαρµακοποιού πρέπει να εξαρτάται
από την κατοχή καθορισµένου τίτλου
εκπαίδευσης, γεγονός που διασφαλίζει ότι
ο ενδιαφερόµενος παρακολούθησε
εκπαίδευση η οποία πληροί τους
ισχύοντες ελάχιστους όρους. Το σύστηµα
αυτό πρέπει να συµπληρώνεται από σειρά
κεκτηµένων δικαιωµάτων των οποίων
επωφελούνται οι ειδικευµένοι
επαγγελµατίες υπό ορισµένους όρους.

 ∆ιαγράφεται

Αιτιολόγηση
Οι τοµεακές οδηγίες διατηρούνται σε ισχύ.

Τροπολογία 11
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
Η Οδηγία 93/16/ΕΚ διατηρείται σε ισχύ.
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Τροπολογία 12
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.

∆ιαγράφεται

Αιτιολόγηση
Βλέπε αιτιολόγηση τροπολογίας 11.

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 15

15) Όλα τα κράτη µέλη πρέπει να
αναγνωρίζουν το επάγγελµα του
οδοντιάτρου ως ειδικό επάγγελµα
ξεχωριστό από του ιατρού, ειδικευµένου
ή µη στην οδοντοστοµατολογία. Τα
κράτη µέλη πρέπει να βεβαιώνουν ότι η
εκπαίδευση του οδοντιάτρου παρέχει τις
απαραίτητες δεξιότητες για το σύνολο
των δραστηριοτήτων πρόληψης,
διάγνωσης και θεραπείας σχετικά µε τις
ανωµαλίες και τις ασθένειες των
οδόντων, του στόµατος, των γνάθων και
των παρακείµενων ιστών. Η
επαγγελµατική δραστηριότητα του

 ∆ιαγράφεται
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οδοντιάτρου πρέπει να ασκείται από τους
κατόχους ενός τίτλου οδοντιατρικής
εκπαίδευσης που αναφέρεται στην
παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση
Οι οδηγίες 78/686/ΕΟΚ και 78/687/ΕΟΚ διατηρούνται σε ισχύ.

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 16

16) ∆εν κρίθηκε σκόπιµο να επιβληθεί
ενιαία εκπαίδευση για τις µαίες/τους
µαιευτές στο σύνολο των κρατών µελών.
Αντιθέτως, ενδείκνυται να τους
παρασχεθεί η µεγαλύτερη δυνατή
ευχέρεια ως προς την οργάνωση της
εκπαίδευσής τους.

 ∆ιαγράφεται

Αιτιολόγηση
Οι οδηγίες 80/154/ΕΟΚ και 80/155/ΕΟΚ διατηρούνται σε ισχύ.

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 17

17) Στο πλαίσιο απλούστευσης, κρίνεται
σκόπιµη η αναφορά στην έννοια
"φαρµακοποιός", 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.

 ∆ιαγράφεται

Αιτιολόγηση
Οι οδηγίες 85/432/ΕΟΚ και 85/433/ΕΟΚ διατηρούνται σε ισχύ.

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 18

18) Οι κάτοχοι των τίτλων
φαρµακευτικής εκπαίδευσης είναι ειδικοί
στον τοµέα των φαρµάκων και πρέπει να
έχουν πρόσβαση, κατ� αρχήν, σε όλα τα
κράτη µέλη, σε ένα ελάχιστο πεδίο
δραστηριοτήτων στον συγκεκριµένο
τοµέα. Με τον καθορισµό αυτού του
ελάχιστου πεδίου, η παρούσα οδηγία,
αφενός, δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα
να περιορίζει τις προσβάσιµες από τους

 ∆ιαγράφεται
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φαρµακοποιούς δραστηριότητες στα
κράτη µέλη, ιδίως όσον αφορά τις
αναλύσεις ιατρικής βιολογίας και,
αφετέρου, δεν πρέπει να δηµιουργεί
µονοπώλιο υπέρ των επαγγελµατιών
αυτών, εφόσον η εγκαθίδρυση
µονοπωλίου εξακολουθεί να εµπίπτει
στην αποκλειστική αρµοδιότητα των
κρατών µελών. Οι διατάξεις της
παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται µε την
επιφύλαξη της δυνατότητας των κρατών
µελών να απαιτούν συµπληρωµατικές
προϋποθέσεις εκπαίδευσης για την
πρόσβαση σε δραστηριότητες που δεν
περιλαµβάνονται στο συντονισµένο
ελάχιστο πεδίο δραστηριοτήτων. Ως εκ
τούτου, το κράτος µέλος υποδοχής που
επιβάλλει τέτοιες προϋποθέσεις πρέπει να
δύναται να εξαρτήσει από αυτές τους
υπηκόους που είναι κάτοχοι τίτλων
εκπαίδευσης οι οποίοι αποτελούν
αντικείµενο αυτόµατης αναγνώρισης
κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση
Βλέπε αιτιολόγηση τροπολογίας 15.

Τροπολογία 17
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.

 ∆ιαγράφεται

Αιτιολόγηση
Βλέπε αιτιολόγηση τροπολογίας 15.
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Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 20

20) Η αρχιτεκτονική δηµιουργία, η
ποιότητα των κατασκευών, η αρµονική
ένταξή τους στο περιβάλλον, ο σεβασµός
των φυσικών και αστικών τοπίων, καθώς
και της κοινής και ιδιωτικής
κληρονοµιάς αποτελούν δηµόσιο
συµφέρον. Εφεξής, η αµοιβαία
αναγνώριση των τίτλων εκπαίδευσης
πρέπει να βασίζεται σε ποιοτικά και
ποσοτικά κριτήρια που διασφαλίζουν ότι
οι κάτοχοι των αναγνωρισµένων τίτλων
εκπαίδευσης είναι σε θέση να κατανοούν
και να µεταφράζουν τις ανάγκες των
µεµονωµένων ατόµων, των κοινωνικών
οµάδων και των συλλογικών φορέων σε
θέµατα χωροταξίας, σχεδιασµού,
οργάνωσης και υλοποίησης των
κατασκευών, διατήρησης και
αξιοποίησης της αρχιτεκτονικής
κληρονοµιάς, καθώς και προστασίας της
ισορροπίας της φύσης.

 ∆ιαγράφεται

Αιτιολόγηση
Βλέπε αιτιολόγηση τροπολογίας 15.

Τροπολογία 19
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
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,

 ∆ιαγράφεται
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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.

Αιτιολόγηση
Βλέπε αιτιολόγηση τροπολογίας 18.

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 25

25) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου
της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην
Επιτροπή1, κρίνεται σκόπιµο να
εγκριθούν τα απαραίτητα µέτρα για την
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας
σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 5 της εν λόγω
απόφασης.

25) Είναι σκόπιµο να προβλεφθούν οι
όροι άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην
Επιτροπή βάσει των διατάξεων της
πρότασης απόφασης του Συµβουλίου που
ενέκρινε η Επιτροπή στις 11 ∆εκεµβρίου
20022 που τροποποιεί την απόφαση
1999/468/ΕΚ.

Αιτιολόγηση
Βλέπε αιτιολόγηση τροπολογίας 78.

Τροπολογία 21
Άρθρο 1

 Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους κανόνες
σύµφωνα µε τους οποίους το κράτος µέλος
που εξαρτά την πρόσβαση σε νοµοθετικώς
κατοχυρωµένο επάγγελµα ή την άσκησή
του, στην επικράτειά του, από την κατοχή
καθορισµένων επαγγελµατικών προσόντων
(εφεξής καλούµενο "κράτος µέλος
υποδοχής") αποδέχεται ως επαρκή
προϋπόθεση για την πρόσβαση στο υπό

 Η παρούσα οδηγία καθορίζει συνεχίζει
τους κανόνες σύµφωνα µε τους οποίους το
κράτος µέλος που εξαρτά την πρόσβαση σε
νοµοθετικώς κατοχυρωµένο πνευµατικό
επάγγελµα ή την άσκησή του, στην
επικράτειά του, από την κατοχή
καθορισµένων επαγγελµατικών
προσόντων, αποδέχεται τα επαγγελµατικά
προσόντα που είναι αναγκαία για την

                                                       
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
2 doc COM(2002) 719 τελικό.
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εξέταση επάγγελµα και την άσκησή του τα
επαγγελµατικά προσόντα που έχουν
αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα κράτη
µέλη (εφεξής καλούµενο "κράτος µέλος
καταγωγής") και τα οποία παρέχουν τη
δυνατότητα στον κάτοχο των εν λόγω
προσόντων να ασκεί εκεί το ίδιο
επάγγελµα.

πρόσβαση στο ίδιο επάγγελµα και την
άσκησή του που έχουν αποκτηθεί σε ένα
ή περισσότερα κράτη µέλη.

Αιτιολόγηση
Χρειάζεται να απλουστευτεί το κείµενο καθιστώντας το σαφέστερο. ∆ιευκρινίζεται εξάλλου ότι η
οδηγία αφορά αποκλειστικά τα κατοχυρωµένα πνευµατικά επαγγέλµατα που έχουν περιληφθεί
εκ νέου στις οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ.

Τροπολογία 22
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 νοµοθετικώς κατοχυρωµένο
πνευµατικό επάγγελµα σε κράτος µέλος
άλλο από εκείνο όπου απέκτησε τα
επαγγελµατικά προσόντα του.

Αιτιολόγηση
Ο χαρακτήρας της µισθωτής ή αυτοαπασχολούµενης εργασίας δεν είναι σηµαντικός ως προς
τον προσδιορισµό του πνευµατικού επαγγέλµατος.

Τροπολογία 23
 Άρθρο 2, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται
στα επαγγέλµατα τα οποία αφορά µία
συγκεκριµένη οδηγία που θεσπίζει µεταξύ
των κρατών µελών την αµοιβαία
αναγνώριση των επαγγελµατικών
προσόντων..

Αιτιολόγηση
Ο εισηγητής προβλέπει τη διατήρηση σε ισχύ των υφισταµένων τοµεακών οδηγιών και αφήνεται
ανοιχτή η δυνατότητα νέων τοµεακών οδηγιών όταν τούτο απαιτείται από το ενδιαφερόµενο
επάγγελµα, όπως στην περίπτωση των µηχανικών.

Αποκλείεται εξάλλου η δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί τόσο η τοµεακή οδηγία όσο και το γενικό
σύστηµα αναγνώρισης, δεδοµένου ότι τούτο θα δηµιουργούσε αφενός δύο κατηγορίες
διακινουµένων σε σχέση µε το σύστηµα αναγνώρισης και αφετέρου, το τοµεακό σύστηµα θα
έχανε το λόγο ύπαρξής του στην περίπτωση που ο διακινούµενος ο οποίος δεν πληροί τις
απαιτούµενες προϋποθέσεις θα µπορούσε ούτως ή άλλως να χρησιµοποιήσει  το γενικό
σύστηµα.
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Τροπολογία 24
Άρθρο 2, παράγραφος 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.

Αιτιολόγηση
Οι τοµεακές οδηγίες παραµένουν σε ισχύ.

Τροπολογία 25
 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) ως "νοµοθετικώς κατοχυρωµένο
πνευµατικό επάγγελµα", η επαγγελµατική
δραστηριότητα ή το σύνολο
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, που
απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων. Στο
πλαίσιο της άσκησης της
δραστηριότητας αυτής ή του συνόλου
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων
απαιτείται διανοητική προσπάθεια η
οποία επικρατεί της οργάνωσης των
µέσων και της υποχρέωσης τήρησης
κανόνων συµπεριφοράς.
Η πρόσβαση στην εν λόγο δραστηριότητα
ή σύνολο επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων  και η άσκησή τους,
έστω και µε έναν και µοναδικό ιδιαίτερο
τρόπο, υπόκειται σε νοµοθετικούς,
ρυθµιστικούς ή διοικητικούς κανόνες που
αφορούν την κατοχή ενός επαγγελµατικού
προσόντος.

β) ως "επαγγελµατικά προσόντα", τα
προσόντα που πιστοποιούνται από τίτλο
εκπαίδευσης, από βεβαίωση επάρκειας

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

µεταδευτεροβάθµιο  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
οποία έχει αποκτηθεί, κατά κύριο λόγο,
στην Κοινότητα.

γ) ως "τίτλος εκπαίδευσης", τα διπλώµατα,
πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι που
χορηγούνται από αρχή κράτους µέλους και
βεβαιώνουν επαγγελµατική εκπαίδευση η
οποία έχει αποκτηθεί, κατά κύριο λόγο,
στην Κοινότητα.
δ) ως "νοµοθετικώς κατοχυρωµένη
κατάρτιση" οποιαδήποτε κατάρτιση:
- ειδικά προσανατολισµένη στην άσκηση
ενός καθορισµένου επαγγέλµατος και
- που συνίσταται σε έναν κύκλο σπουδών
µεταδευτεροβάθµιο συµπληρωµένο
ενδεχοµένως, από µία επαγγελµατική
κατάρτιση, µία περίοδο µαθητείας, η
δοµή και το επίπεδο της οποίας
καθορίζονται από τις νοµοθετικές,
ρυθµιστικές ή διοικητικές διατάξεις του
εν λόγο κράτους µέλους ή υπόκεινται σε
έλεγχο ή παροχή αδείας από την αρχή που
ορίζεται για το σκοπό αυτό·
ε) ως δίπλωµα, οποιοδήποτε δίπλωµα,
πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος ή
οποιοδήποτε σύνολο διπλωµάτων,
πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων·

- που χορηγείται από µία αρµόδια αρχή
σε ένα κράτος  µέλος η οποία ορίζεται
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές, ρυθµιστικές
ή διοικητικές του διατάξεις
-από όπου προκύπτει ότι ο κάτοχος
παρακολούθησε µε επιτυχία ένα κύκλο
µεταδευτεροβάθµιων σπουδών ελάχιστης
διαρκείας ενός έτους ή ισοδύναµης
διάρκειας µερικού χρόνου, σε
πανεπιστήµιο ή ανώτερο εκπαιδευτικό
ίδρυµα ή άλλο ίδρυµα του ιδίου επιπέδου
κατάρτισης και ενδεχοµένως,
παρακολούθησε µε επιτυχία την
απαιτούµενη επαγγελµατική επιµόρφωση
πέραν του κύκλου σπουδών µετά τη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση και
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-από όπου προκύπτει ότι ο κάτοχος
κατέχει τα απαιτούµενα επαγγελµατικά
προσόντα προκειµένου να εισέλθει σε ένα
πνευµατικό επάγγελµα νοµικώς
κατοχυρωµένο στο εν λόγο κράτος µέλος
ή να το ασκήσει, όταν η κατάρτιση που
βεβαιούται από το δίπλωµα
πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο έχει
αποκτηθεί κατά κύριο λόγο στην
Κοινότητα ή όταν ο κάτοχος έχει
επαγγελµατική πείρα τριών ετών
πιστοποιηµένη από το κράτος µέλος που
αναγνώρισε το δίπλωµα, πιστοποιητικό ή
άλλο τίτλο που έχει χορηγηθεί σε µία
τρίτη χώρα.. Εξοµοιούται µε ένα δίπλωµα
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο
οποιοδήποτε δίπλωµα, πιστοποιητικό ή
άλλος τίτλος ή οποιοδήποτε σύνολο
διπλωµάτων πιστοποιητικών ή άλλων
τίτλων έχει χορηγηθεί από µία αρµόδια
αρχή σε ένα κράτος µέλος, στην
περίπτωση που βεβαιώνει µία κατάρτιση
κτηθείσα στην Κοινότητα και
αναγνωρισµένη από µία αρµόδια αρχή
στο εν λόγω κράτος µέλος ως κατάρτιση
ισοδυνάµου επιπέδου και στην περίπτωση
που παρέχει τα ίδια δικαιώµατα
πρόσβασης και άσκησης ενός  νοµικά
κατοχυρωµένου πνευµατικά
επαγγέλµατος
στ) ως "κράτος µέλος  προέλευσης" το
κράτος µέλος όπου έχει εγκατασταθεί ο
επαγγελµατίας
η) ως "κράτος µέλος υποδοχής" το
κράτος µέλος όπου ο πολίτης άλλου
κράτους µέλους ζητεί να ασκήσει ένα
νοµικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα χωρίς
να κατέχει τα προβλεπόµενα
επαγγελµατικά προσόντα
θ) ως "περίοδος µαθητείας
προσαρµογής" η άσκηση ενός νοµικού
κατοχυρωµένου επαγγέλµατος στο
κράτος µέλος υποδοχής υπ' ευθύνη  ενός
κατοχυρωµένου επαγγελµατία
συνοδευόµενη ενδεχοµένως από µία
συµπληρωµατική κατάρτιση. Η περίοδος
µαθητείας αποτελεί αντικείµενο
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αξιολόγησης. Οι τρόποι µαθητείας
προσαρµογής και αξιολόγησης της
προσδιορίζονται από τις αρµόδιες αρχές
του κράτους µέλους υποδοχής. Το
καθεστώς του µαθητευοµένου στο
κράτος µέλος υποδοχής, συγκεκριµένα
όσον αφορά το δικαίωµα διαµονής καθώς
και τις υποχρεώσεις δικαιώµατα και
κοινωνικά πλεονεκτήµατα, αποζηµιώσεις
και απολαβές, προσδιορίζεται από τις
αρµόδιες αρχές του εν λόγω κράτους
µέλους σύµφωνα µε το ισχύον κοινοτικό
δίκαιο
ι) ως "δοκιµασία επάρκειας", ένας
έλεγχος που αφορά αποκλειστικά τις
επαγγελµατικές γνώσεις του αιτούντος,
έλεγχος που διενεργείται από τις αρµόδιες
αρχές του κράτους µέλους υποδοχής µε
σκοπό να αξιολογηθεί η καταλληλότητα
του αιτούντος να ασκήσει στο εν λόγω
κράτος ένα νοµικώς κατοχυρωµένο
επάγγελµα. Προκειµένου να επιτραπεί ο
εν λόγω  έλεγχος, οι αρµόδιες αρχές
προετοιµάζουν ένα κατάλογο των
µαθηµάτων που, βάσει µιας σύγκρισης
µεταξύ της κατάρτισης που απαιτείται
στο κράτος τους και εκείνες που είχε ο
αιτών, δεν αφορά τον ή τους τίτλους
κατάρτισης του αιτούντος. Τα εν λόγω
µαθήµατα µπορούν να αφορούν τόσο
θεωρητικές γνώσεις όσο και πρακτικές
ικανότητες που χρειάζονται για την
άσκηση του επαγγέλµατος.  Στο πλαίσιο
διαδικασίας επάρκειας θα ληφθεί υπόψη
το γεγονός  ότι ο αιτών είναι
αναγνωρισµένος επαγγελµατίας στο
κράτος µέλος καταγωγής ή προέλευσης.

Αιτιολόγηση
Συµπληρώνονται οι ορισµοί σε σχέση µε την τροποποίηση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας.

Επαναλαµβάνονται ορισµένοι ορισµοί που προβλέπει η οδηγία 92/51/ΕΟΚ και 89/48/ΕΟΚ που
δεν προεβλέποντο από την πρόταση Επιτροπής και που αντίθετα εξακολουθούν να είναι
αναγκαίοι για µία µεγαλύτερη νοµική βεβαιότητα.

Το κράτος µέλος προορισµού πρέπει να µπορεί να εξακριβώνει ότι ο τίτλος εκπαίδευσης που
αποκτήθηκε σε µία τρίτη χώρα και αναγνωρίζεται από ένα κράτος µέλος είναι πράγµατι
ισοδύναµος του εθνικού, προκειµένου, να αποφεύγεται η εξαγορά προσόντων εκ µέρους
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επαγγελµατιών προερχοµένων από τρίτες χώρες.

Τροπολογία 26
 Άρθρο 3, παράγραφος 2

2.  Εξοµοιώνεται προς νοµοθετικώς
κατοχυρωµένο επάγγελµα το επάγγελµα
που ασκείται από τα µέλη ένωσης ή
οργάνωσης του παραρτήµατος Ι.

2. Εξοµοιώνεται προς νοµοθετικώς
κατοχυρωµένο πνευµατικό επάγγελµα το
επάγγελµα που ασκείται από τα µέλη
ένωσης ή οργάνωσης του παραρτήµατος Ι.

Κάθε φορά που ένα κράτος µέλος
παραχωρεί την αναγνώριση σε ένωση ή
οργάνωση που αναφέρεται στο πρώτο
εδάφιο, ενηµερώνει την Επιτροπή, η
οποία προβαίνει σε σχετική κοινοποίηση
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Αιτιολόγηση
Τα µέλη µιας ένωσης βάσει του παραρτήµατος Ι εξοµοιώνονται µε τους επαγγελµατίες που
προέρχονται από χώρες όπου το επάγγελµα είναι νοµικώς κατοχυρωµένο. ∆εν έχει νόηµα να
προβλέπεται µία αναγνώριση των ενώσεων αυτών εκ µέρους άλλων κρατών.

Τροπολογία 27
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
σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 2·

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
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 28
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.

Αιτιολόγηση
Βλέπε αιτιολόγηση τροπολογίας 29.

Τροπολογία 29
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.

 ∆ιαγράφεται

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, δύσκολο 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.
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Τροπολογία 30
 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
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
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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
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
ενός δηµοσίου συµφέροντος.
Λαµβάνονται υπόψη 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
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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, οικειοποιούµενο την οµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου µε
ιδιαίτερη αναφορά στην απόφαση επί της υπόθεσης  Gebhard, υπόθεση  C 55/96.

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

Ο επαγγελµατίας που παρέχει υπηρεσίες παραµένει από κάθε άποψη επαγγελµατίας
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 31
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.

∆ιαγράφεται

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

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 32
 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:
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.
Εντούτοις, ο πάροχος ενηµερώνει τον
συγκεκριµένο φορέα σχετικά µε την
παροχή υπηρεσιών πριν ή, σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης, µετά την εν λόγω
παροχή.

 1. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, το
κράτος µέλος προορισµού απαλλάσσει
τους πολίτες των άλλων κρατών µελών
από την υποχρέωση αδειοδότησης,
εγγραφής ή καταχώρισης σε µία
επαγγελµατική τάξη ή ανάλογο
επαγγελµατικό οργανισµό ακόµα και στην
περίπτωση που το απαιτεί από τους
πολίτες του για πρόσβαση η άσκηση
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
Ο δικαιούχος ασκεί την παροχή
υπηρεσιών µε τα ίδια δικαιώµατα και
υποχρεώσεις των πολιτών του κράτους
µέλους υποδοχής· υπόκειται ιδιαίτερα
στις πειθαρχικές διατάξεις
επαγγελµατικού ή διοικητικού χαρακτήρα
που εφαρµόζονται στο εν λόγω κράτος
µέλος.
Για το σκοπό αυτό και συµπληρωµατικά
της δήλωσης σχετικά µε την παροχή
υπηρεσιών βάσει της παραγράφου 2, τα
κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν µία
προσωρινή αυτόµατη εγγραφή  ή τυπική
προσχώρηση σε µία επαγγελµατική τάξη
ή επαγγελµατικό οργανισµό ή µία
εγγραφή σε ένα µητρώο υπό τον όρο ότι η
εγγραφή αυτή δεν θα καθυστερήσει και
δεν θα περιπλέξει µε κανέναν τρόπο την
παροχή  υπηρεσιών και δεν θα
συνεπάγεται την οποιαδήποτε
συµπληρωµατική δαπάνη για τον πάροχο
των υπηρεσιών.

Στην περίπτωση που το κράτος µέλος
υποδοχής λαµβάνει κάποιο µέτρο κατ'
εφαρµογή του δευτέρου εδαφίου ή του
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γνωστοποιούνται γεγονότα αντίθετα µε
τους κανόνες αυτούς, ενηµερώνει αµέσως
το κράτος µέλος  όπου είναι
εγκατεστηµένος ο δικαιούχος.
1α. Το κράτος µέλος προορισµού µπορεί
να προβλέψει την υποχρέωση για τους
παρόχους υπηρεσιών να εγγραφούν στους
ίδιους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης που είναι εγγεγραµµένοι οι
επαγγελµατίες που ασκούν το ίδιο
επάγγελµα και είναι εγκατεστηµένοι στο
έδαφός τους. Ο πάροχος υπηρεσιών θα
µπορεί να επιτύχει την µεταφορά των
συνεισφορών που έχει καταβάλει στην
αρµόδια κοινωνική ασφάλιση του
κράτους µέλους προέλευσης.
2. Το κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να
προβλέψει το να καταθέσει ο δικαιούχος
στον επαγγελµατικό ή ανάλογο οργανισµό
βάσει του εδαφίου 1 µία προκαταρκτική
δήλωση σχετικά µε την παροχή
υπηρεσιών του.
3. Κατ' εφαρµογήν των παραγράφων 1
και 2 το κράτος µέλος υποδοχής µπορεί
να απαιτήσει από τον δικαιούχο µία
βεβαίωση που θα πιστοποιεί ότι ασκεί
νόµιµα τις εν λόγω δραστηριότητες στο
κράτος µέλος όπου έχει εγκατασταθεί.
3α. Τα έγγραφα µπορούν να διαβιβασθούν
δια της ηλεκτρονικής οδού σύµφωνα µε
τις διατάξεις της οδηγίας 1999/93/ΕΚ
σχετικά µε ένα κοινοτικό πλαίσιο για τις
ηλεκτρονικές υπογραφές.

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 ετούτο επιτρέπει την αποκαλούµενη εξαγορά προσόντων δηλαδή την απόκτηση
του προσόντος στο κράτος µέλος όπου τούτο είναι ευκολότερο (π.χ. 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
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που παρέχονται στον πελάτη ως αναφορά την ποιότητα της υπηρεσίας είναι πολύ µειωµένες.

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

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

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

Τροπολογία 33
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 σηµείο επαφής παρέχει όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες προκειµένου να
επιτρέπεται στον επαγγελµατία να
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που
προβλέπει η παρούσα οδηγία για την
άσκηση της ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών και την ελευθερία
εγκατάστασης.

Αιτιολόγηση
Το σηµείο επαφής θα έχει ως λειτουργία να ενηµερώνει τον µετακινούµενο επί όλων όσων
χρειάζονται για να ασκήσει το επάγγελµα στη χώρα υποδοχής.

Τροπολογία 34
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.

Η επαγγελµατική τάξη ή ο ανάλογος
επαγγελµατικός οργανισµός του κράτους
µέλους υποδοχής δύναται 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.
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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
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.

Αιτιολόγηση
Βλέπε αιτιολόγηση άρθρο 72.

Τροπολογία 35
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:

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) ∆ιαγράφεται

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

β) ∆ιαγράφεται

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 τόσο στο κράτος µέλος
προέλευσης όσο και σε εκείνο υποδοχής.

δ) τον επαγγελµατικό τίτλο και το κράτος
µέλος στο οποίο χορηγήθηκε·

δ) τον επαγγελµατικό τίτλο και το κράτος
µέλος στο οποίο χορηγήθηκε·

ε) µνεία των επαγγελµατικών κανόνων
που εφαρµόζονται στο κράτος µέλος
εγκατάστασης και των µέσων πρόσβασης

ε) ∆ιαγράφεται
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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·

Αιτιολόγηση
Οι πληροφορίες που ο διακινούµενος επαγγελµατίας πρέπει να παράσχει θα είναι διαθέσιµες
στην επαγγελµατική τάξη ή ανάλογο αρµόδιο οργανισµό του κράτους µέλους όπου παρέχεται η
υπηρεσία.

Τροπολογία 36
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.

∆ιαγράφεται

Αιτιολόγηση
Οι τοµεακές οδηγίες παραµένουν σε ισχύ.

Τροπολογία 37
Άρθρο 11

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

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

α) επίπεδο 1 "βεβαίωση επάρκειας"· α) επίπεδο 1 "δίπλωµα που πιστοποιεί µία
σύντοµη εκπαίδευση".

β) επίπεδο 2 "πιστοποιητικό"· β) επίπεδο 2  "δίπλωµα που πιστοποιεί
µέση εκπαίδευση".

γ) επίπεδο 3 "δίπλωµα που πιστοποιεί
βραχεία εκπαίδευση"

γ) επίπεδο 2 «δίπλωµα που πιστοποιεί
ανώτερη εκπαίδευση»

δ) επίπεδο 4 "δίπλωµα που πιστοποιεί
ενδιάµεση εκπαίδευση"

δ) επίπεδο 4 "δίπλωµα που πιστοποιεί
ειδική εκπαίδευση"

ε) επίπεδο 5 "δίπλωµα που πιστοποιεί
τριτοβάθµια εκπαίδευση"
2. Το επίπεδο 1 αντιστοιχεί σε: 2. Το επίπεδο 1 αντιστοιχεί σε σε µία

εκπαίδευση µεταδευτεροβάθµιου
επιπέδου διδασκαλίας  διαρκείας
τουλάχιστον ενός έτους και κατώτερης
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των τριών ετών.
Εξοµοιούνται στις εκπαιδεύσεις του
επιπέδου1:

α) βεβαίωση επάρκειας που χορηγείται
από αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
καταγωγής βάσει εκπαίδευσης πολύ
βραχείας διάρκειας, ειδικής εξέτασης
χωρίς προηγούµενη εκπαίδευση ή της
άσκησης του επαγγέλµατος σε ένα κράτος
µέλος µε πλήρη απασχόληση επί τρία
συναπτά έτη ή επί ισοδύναµο χρονικό
διάστηµα µε µειωµένο ωράριο, κατά την
τελευταία δεκαετία·

α) Οι εκπαιδεύσεις µε  ιδιαίτερη δοµή που
παρέχουν ανάλογο επαγγελµατικό επίπεδο
και προετοιµάζουν σε συγκρίσιµες
ευθύνες και λειτουργίες. Θεωρούνται
τέτοιες ιδιαίτερα, οι εκπαιδεύσεις βάσει
του παραρτήµατος ΙΙ·

β) γενική πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια
εκπαίδευση που να πιστοποιεί ότι ο
κάτοχός της έχει αποκτήσει γενικές
γνώσεις.

β) Οι νοµοθετικά κατοχυρωµένες
εκπαιδεύσεις που προσανατολίζονται
συγκεκριµένα στην άσκηση ενός
συγκεκριµένου επαγγέλµατος και
συνίστανται σε έναν κύκλο σπουδών
ενδεχοµένως συµπληρωµένο από µία
εκπαίδευση, µία περίοδο µαθητείας ή µία
επαγγελµατική πρακτική, η δοµή και το
επίπεδο της οποίας καθορίζονται από
νοµοθετικούς ρυθµιστικούς ή
διοικητικούς κανόνες του εν λόγω
κράτους µέλους ή ελέγχονται ή
εγκρίνονται από την αρχή που έχει
οριστεί για το σκοπό αυτό. Θεωρούνται
τέτοιες ιδιαίτερα οι νοµικά
κατοχυρωµένες βάσεις του
παραρτήµατος ΙΙΙ εκπαιδεύσεις.

3. Το επίπεδο 2 αντιστοιχεί σε
δευτεροβάθµια εκπαίδευση
επαγγελµατικής κατεύθυνσης ή γενικής
κατεύθυνσης που έχει συµπληρωθεί µε
κύκλο επαγγελµατικών σπουδών.

3. Το επίπεδο 2 αντιστοιχεί σε εκπαίδευση
ανώτερη ή πανεπιστηµιακού επιπέδου
διαρκείας τουλάχιστον τριών ετών και
κατώτερη των τεσσάρων.

Εξοµοιώνονται σε εκπαιδεύσεις του
επιπέδου 2 οι νοµικά κατοχυρωµένες
εκπαιδεύσεις που προσανατολίζονται
στην άµεση άσκηση ενός συγκεκριµένου
επαγγέλµατος και συνίστανται σε
µεταδευτεροβάθµιο κύκλο σπουδών
διαρκείας 3 ετών ή σε κύκλο
µεταδευτεροβάθµιων σπουδών µερικού
χρόνου της ίδιας διαρκείας, που
πραγµατοποιείται σε πανεπιστήµιο ή
επιµορφωτικό ίδρυµα ισοδυνάµου
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επιπέδου και πέραν του κύκλου
µεταδευτεροβάθµιων σπουδών,
ενδεχοµένως, µε κατάρτιση, περίοδο
µαθητείας ή επαγγελµατική πρακτική.
Η δοµή και το επίπεδο της εκπαίδευσης
της περιόδου µαθητείας ή της
επαγγελµατικής πρακτικής καθορίζονται
από τους νοµοθετικούς ρυθµιστικούς ή
διοικητικούς κανόνες του εν λόγω
κράτους µέλους ή ελέγχονται ή
εγκρίνονται από την επι τούτου αρχή.

4. Το επίπεδο 3 αντιστοιχεί σε
µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση ελάχιστης
διάρκειας ενός έτους που δεν υπερβαίνει
την τριετία.
Εξοµοιώνονται προς την εκπαίδευση του
επιπέδου 3:

4. Το επίπεδο 3 αντιστοιχεί σε εκπαίδευση
ανωτέρου επιπέδου διαρκείας
τουλάχιστον 4 ετών.
Εξοµοιώνονται µε τις εκπαιδεύσεις του
επιπέδου 3, οι νοµικά κατοχυρωµένες
εκπαιδεύσεις που προσανατολίζονται
στην άµεση άσκηση ενός συγκεκριµένου
επαγγέλµατος και συνίστανται σε
µεταδευτεροβάθµιο κύκλο σπουδών
διαρκείας 3 ετών ή σε κύκλο
µεταδευτεροβάθµιων σπουδών µερικού
χρόνου της ίδιας διαρκείας, που
πραγµατοποιείται σε πανεπιστήµιο ή
επιµορφωτικό ίδρυµα ισοδυνάµου
επιπέδου και πέραν του κύκλου
µεταδευτεροβάθµιων σπουδών,
ενδεχοµένως, µε κατάρτιση, περίοδο
µαθητείας ή επαγγελµατική πρακτική.Η
δοµή και το επίπεδο της εκπαίδευσης της
περιόδου µαθητείας ή της
επαγγελµατικής πρακτικής καθορίζονται
από τους νοµοθετικούς ρυθµιστικούς ή
διοικητικούς κανόνες του εν λόγω
κράτους µέλους ή ελέγχονται ή
εγκρίνονται από την επι τούτου αρχή.

α) οι εκπαιδεύσεις ειδικής διάρθρωσης
που παρέχουν συγκρίσιµο επαγγελµατικό
επίπεδο και προετοιµάζουν για την
ανάληψη ανάλογου επιπέδου ευθυνών και
καθηκόντων. Ως τέτοιες θεωρούνται
κυρίως οι εκπαιδεύσεις του
παραρτήµατος ΙΙ·
β) οι νοµοθετικώς κατοχυρωµένες
εκπαιδεύσεις, που είναι
προσανατολισµένες ειδικά στην άσκηση
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καθορισµένου επαγγέλµατος και οι οποίες
συνίστανται σε κύκλο σπουδών που
ενδεχοµένως συµπληρώνεται από
επαγγελµατική εκπαίδευση, πρακτική
άσκηση ή άσκηση του επαγγέλµατος, των
οποίων η διάρθρωση και το επίπεδο
ρυθµίζονται από τις νοµοθετικές,
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του
εκάστοτε κράτους µέλους ή υπόκεινται σε
έλεγχο ή έγκριση εκ µέρους της αρµόδιας
προς τούτο αρχής. Ως τέτοιες θεωρούνται
κυρίως οι νοµοθετικώς κατοχυρωµένες
εκπαιδεύσεις του παραρτήµατος ΙΙΙ.
5. Το επίπεδο 4 αντιστοιχεί σε τριτοβάθµια
ή πανεπιστηµιακή εκπαίδευση ελάχιστης
διάρκειας τριών ετών που δεν υπερβαίνει
τα τέσσερα έτη.

5. Το επίπεδο 4 αντιστοιχεί σε τριτοβάθµια
ή πανεπιστηµιακή εκπαίδευση ελάχιστης
διάρκειας 5 ετών .

Εξοµοιώνεται προς την εκπαίδευση του
επιπέδου 4 η νοµοθετικώς κατοχυρωµένη
εκπαίδευση που είναι άµεσα
προσανατολισµένη στην άσκηση
συγκεκριµένου επαγγέλµατος και η οποία
συνίσταται σε τριετή κύκλο
µεταδευτεροβάθµιων σπουδών ή σε
ισοδύναµης διάρκειας κύκλο
µεταδευτεροβάθµιων σπουδών µερικής
παρακολούθησης, η οποία
πραγµατοποιήθηκε 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 4 η νοµοθετικώς κατοχυρωµένη
εκπαίδευση που είναι άµεσα
προσανατολισµένη στην άσκηση
συγκεκριµένου επαγγέλµατος και η οποία
συνίσταται σε τουλάχιστον πενταετή
κύκλο µεταδευτεροβάθµιων σπουδών ή σε
ισοδύναµης διάρκειας κύκλο
µεταδευτεροβάθµιων σπουδών µερικής
παρακολούθησης, η οποία
πραγµατοποιήθηκε 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 διάρθρωση και το επίπεδο της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, της
πρακτικής άσκησης ή της άσκησης του
επαγγέλµατος καθορίζονται από τις
νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές
διατάξεις του υπό εξέταση κράτους µέλους
ή υπόκεινται σε έλεγχο ή έγκριση εκ
µέρους της αρµόδιας προς τούτο αρχής.

Η διάρθρωση και το επίπεδο της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, της
πρακτικής άσκησης ή της άσκησης του
επαγγέλµατος καθορίζονται από τις
νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές
διατάξεις του υπό εξέταση κράτους µέλους
ή υπόκεινται σε έλεγχο ή έγκριση εκ
µέρους της αρµόδιας προς τούτο αρχής.

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

6. Στην περίπτωση που το κράτος µέλος
καταγωγής το επίπεδο εκπαίδευσης που
προβλέπεται για την πρόσβαση στο
επάγγελµα είναι υψηλό, το κράτος µέλος



PR\488795EL.doc 35/84 PE 327.248

EL

υποδοχής θα επιτρέψει στους
επαγγελµατίες που έχουν πρόσβαση στο
επάγγελµα βάσει κατωτέρου επιπέδου και
µέχρι της ηµεροµηνίας προσαρµογής να
λάβουν την αναγνώριση στο ανώτερο
επίπεδο.

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.
Η διάρθρωση και το επίπεδο της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, της
πρακτικής άσκησης ή της άσκησης του
επαγγέλµατος πρέπει να καθορίζονται
από τις νοµοθετικές, κανονιστικές ή
διοικητικές διατάξεις του εκάστοτε
κράτους µέλους ή να υπόκεινται σε έλεγχο
ή έγκριση εκ µέρους της αρµόδιας προς
τούτο αρχής.

Αιτιολόγηση
Η οδηγία θα πρέπει να αφορά τους πνευµατικούς επαγγελµατίες. Τα επίπεδα εκπαίδευσης
εποµένως θα πρέπει να είναι τουλάχιστον µεταδευτεροβάθµιου επιπέδου. Τα άλλα αφορούν την
οδηγία 1999/42/ΕΟΚ που δεν ενσωµατώνεται πλέον στο παρόν σύστηµα.

Η τροπολογία έχει επίσης ως στόχο να υψώσουν τα κράτη µέλη το εκπαιδευτικό επίπεδο που
χρειάζεται για την πρόσβαση στα επαγγέλµατα και προβλέπει ταυτόχρονα τα αναγκαία
µεταβατικά µέτρα.

Τροπολογία 38
 Άρθρο 13, παράγραφος 1

1. Εφόσον, σε κράτος µέλος υποδοχής,
απαιτείται για την πρόσβαση σε
νοµοθετικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα ή
την άσκηση αυτού η κατοχή

 1. Εφόσον, σε κράτος µέλος υποδοχής,
απαιτείται για την πρόσβαση σε
νοµοθετικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα ή
την άσκηση αυτού η κατοχή
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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.

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:

Οι βεβαιώσεις επάρκειας ή οι τίτλοι
εκπαίδευσης λαµβάνονται σε ένα κράτος
µέλος.

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

Αιτιολόγηση
Καταργείται η δυνατότητα απόκτησης του ανωτέρου επιπέδου προσόντων γιατί ευνοεί την
εξαγορά προσόντων.

Τροπολογία 39
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. 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.
Το κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να
προβλέψει µια περίοδο µαθητείας
προσαρµογής ή δοκιµασία επάρκειας
στην περίπτωση που πρόκειται για
επαγγέλµατα η άσκηση των οποίων
απαιτεί ακριβή γνώση του εθνικού
δικαίου ή όπου η συµβουλή και/ η αρωγή
όσον αφορά το εθνικό δίκαιο αποτελεί
ουσιαστικό και σταθερό στοιχείο
δραστηριότητας.

Εφόσον κράτος µέλος φρονεί ότι, για ένα
συγκεκριµένο επάγγελµα, είναι

Εφόσον κράτος µέλος φρονεί ότι, για ένα
συγκεκριµένο επάγγελµα, διάφορου
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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.

εκείνου βάσει του προηγούµενου εδαφίου,
είναι απαραίτητη η παρέκκλιση από την
επιλογή που παρέχεται στο µετανάστη
µεταξύ της πρακτικής άσκησης
προσαρµογής και της δοκιµασίας
επάρκειας ή προβλέπει τόσο µια
δοκιµασία προσαρµογής όσο και
πρακτική άσκηση προσαρµογής 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.

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
Τα αντισταθµιστικά µέτρα πρέπει να είναι ελαστικά.  Σε ορισµένες περιπτώσεις πράγµατι,
µπορεί να είναι αναγκαίο ένα µείγµα αντισταθµιστικών µέτρων και πρακτικής άσκησης
προσαρµογής.

Η επιλογή του αντισταθµιστικού µέτρου για τα νοµικά επαγγέλµατα πρέπει να εναπόκειται στο
κράτος προορισµού γιατί η άσκηση του επαγγέλµατος απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις που συνδέονται
µε την εκπαίδευση στο εθνικό δίκαιο.

Το µείγµα µεταξύ δοκιµασίας επάρκειας και πρακτικής άσκησης θα µπορούσε να είναι ιδιαίτερα
ενδεδειγµένο ακριβώς για τα νοµικά επαγγέλµατα.

Τροπολογία 40
 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

4. Οι διατάξεις βάσει 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
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µέλος ή σε τρίτη χώρα είναι ικανές να
καλύψουν, πλήρως ή µερικώς, την
ουσιώδη διαφορά για την οποία γίνεται
λόγος στην παράγραφο 3.

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
επαγγελµατίες 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 41
 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 ευρωπαϊκοί επαγγελµατικοί
οργανισµοί µπορούν να κοινοποιούν στην
Επιτροπή τις κοινές βάσεις που θεσπίζουν
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου
νοείται ως:

α) ο ευρωπαϊκός επαγγελµατικός
οργανισµός, ο αντιπροσωπευτικός φορέας
των επαγγελµατικών τάξεων ή αναλόγων
οργανισµών στα κράτη µέλη που αφορούν
ένα συγκεκριµένο επάγγελµα και έχουν
τύχει αναγνώρισης εκ µέρους της
Επιτροπής·
β) 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 οργανισµοί
πιστοποιούν τα προσόντα που έχουν
αποκτηθεί 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

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
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2. 2.

Αιτιολόγηση
Πρέπει να διευκρινισθεί καλύτερα ο χαρακτήρας και η αντιπροσωπευτικότητα των οργανισµών
που µπορούν να προτείνουν µια ευρωπαϊκή βάση.

Τροπολογία 42
 Άρθρο 16

Εφόσον, σε ένα κράτος µέλος, η ανάληψη
ή η άσκηση µίας από τις δραστηριότητες
του παραρτήµατος IV εξαρτάται από την
κατοχή γενικών εµπορικών ή
επαγγελµατικών γνώσεων και
ικανοτήτων, το συγκεκριµένο κράτος
µέλος αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη
των εν λόγω γνώσεων και ικανοτήτων την
προηγούµενη άσκηση της υπό εξέταση
δραστηριότητας σε άλλο κράτος µέλος. Ο
αιτών πρέπει να έχει πραγµατοποιήσει
την άσκηση αυτή σύµφωνα µε τα άρθρα
17 και 18.

∆ιαγράφεται

Αιτιολόγηση
Οι τοµεακές οδηγίες παραµένουν σε ισχύ.

Τροπολογία 43
 Άρθρο 17

1. Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων
που περιλαµβάνονται στον κατάλογο I
του παραρτήµατος IV, η προηγούµενη
άσκηση της οικείας δραστηριότητας
πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί:
α) είτε επί πέντε συναπτά έτη µε την
ιδιότητα του αυτοαπασχολούµενου ή του
διευθυντή επιχείρησης·
β) είτε επί τρία συναπτά έτη µε την
ιδιότητα του αυτοαπασχολούµενου ή του
διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο
δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω
δραστηριότητα έχει προηγουµένως λάβει
τουλάχιστον τριετή εκπαίδευση, η οποία
βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό
αναγνωρισµένο από το κράτος ή κρίνεται
απολύτως έγκυρη από αρµόδιο
επαγγελµατικό φορέα·
γ) είτε επί τέσσερα συναπτά έτη µε την

 ∆ιαγράφεται
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ιδιότητα του αυτοαπασχολούµενου ή του
διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο
δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω
δραστηριότητα έχει προηγουµένως λάβει
τουλάχιστον διετή εκπαίδευση, η οποία
βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό
αναγνωρισµένο από το κράτος ή κρίνεται
απολύτως έγκυρη από αρµόδιο
επαγγελµατικό φορέα·
δ) είτε επί τρία 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 πέντε
έτη·
ε) είτε επί πέντε συναπτά έτη ως
µισθωτός, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει
ότι, για την υπό εξέταση δραστηριότητα,
έχει λάβει προηγουµένως τουλάχιστον
τριετή 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
δ), η εν λόγω δραστηριότητα 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 οδηγία 1999/42/ΕΚ παραµένει σε ισχύ.

Τροπολογία 44
 Άρθρο 18

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

 ∆ιαγράφεται
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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·

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.

Αιτιολόγηση
Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 43.

Τροπολογία 45
 Άρθρο 19

Οι κατάλογοι των δραστηριοτήτων που
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα IV και
αποτελούν αντικείµενο αναγνώρισης της
επαγγελµατικής πείρας δυνάµει του
άρθρου 16 δύνανται να τροποποιηθούν
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
54, παράγραφος 2.

 ∆ιαγράφεται
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Αιτιολόγηση
Οι τοµεακές οδηγίες παραµένουν σε ισχύ.

Τροπολογία 46
 Άρθρο 20

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.

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 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.

2. Κάθε κράτος µέλος αναγνωρίζει,
για την άσκηση δραστηριοτήτων γενικής
ιατρικής στο πλαίσιο του ισχύοντος
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, τους
τίτλους εκπαίδευσης που αναφέρονται
στο παράρτηµα V, σηµείο 5.1.5 και
χορηγούνται στους υπηκόους των κρατών
µελών από τα άλλα κράτη µέλη σύµφωνα
µε τις ελάχιστες προϋποθέσεις

 ∆ιαγράφεται
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εκπαίδευσης του άρθρου 26.

Η διάταξη του πρώτου εδαφίου ισχύει µε
την επιφύλαξη των κεκτηµένων
δικαιωµάτων για τα οποία γίνεται λόγος
στο άρθρο 28.

3. Κάθε κράτος µέλος αναγνωρίζει
τους τίτλους µαιευτικής εκπαίδευσης
που χορηγούνται στους υπηκόους
κρατών µελών από τα άλλα κράτη µέλη
και οι οποίοι παρατίθενται στο
παράρτηµα V, σηµείο 5.5.4, πληρούν
τους ελάχιστους όρους εκπαίδευσης του
άρθρο 36 και τους όρους εφαρµογής που
αναφέρονται στο άρθρο 37, παρέχοντάς
τους, όσον αφορά την ανάληψη και την
άσκηση των επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων, το ίδιο αποτέλεσµα
στο έδαφός του µε τους τίτλους
εκπαίδευσης που χορηγεί. Η παρούσα
διάταξη ισχύει µε την επιφύλαξη των
κεκτηµένων δικαιωµάτων για τα οποία
γίνεται λόγος στα άρθρα 21 και 39.

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.

5. Κάθε κράτος µέλος εξαρτά την
ανάληψη και την άσκηση των
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων ιατρού,
νοσοκόµου υπεύθυνου για γενική
περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου,
µαίας/µαιευτή και φαρµακοποιού από την
κατοχή τίτλου εκπαίδευσης που
αναφέρεται αντιστοίχως 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 και 5.6.4, διασφαλίζοντας ότι
ο ενδιαφερόµενος έχει, ενδεχοµένως,
αποκτήσει κατά τη συνολική διάρκεια
της εκπαίδευσής του τις γνώσεις και τις
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δεξιότητες που αναφέρονται στο
παράρτηµα V, σηµεία 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1,
5.4.1, 5.5.1 και 5.6.1.

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.

Η επικαιροποίηση αυτή δεν είναι δυνατόν
να συνεπάγεται, για κανένα κράτος µέλος,
τροποποίηση των ισχυουσών
νοµοθετικών αρχών σχετικά µε το νοµικό
καθεστώς των επαγγελµάτων όσον αφορά
την εκπαίδευση και τους όρους
πρόσβασης των φυσικών προσώπων.

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.
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
Οι τοµεακές οδηγίες παραµένουν σε ισχύ.

Τροπολογία 47
 Άρθρο 21

1. Με την επιφύλαξη των κεκτηµένων
δικαιωµάτων που αφορούν ειδικά τα

 ∆ιαγράφεται
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οικεία επαγγέλµατα, εφόσον οι τίτλοι
ιατρικής εκπαίδευσης που παρέχουν
πρόσβαση στις επαγγελµατικές
δραστηριότητες ανειδίκευτου ιατρού και
ειδικευµένου ιατρού, νοσοκόµου
υπεύθυνου για γενική περίθαλψη,
οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, µαίας/µαιευτή
και φαρµακοποιού και τους οποίους
κατέχουν υπήκοοι των κρατών µελών δεν
πληρούν το σύνολο των απαιτήσεων
εκπαίδευσης που αναφέρονται στα άρθρα
22, 23, 29, 32, 35, 36 και 40, κάθε κράτος
µέλος αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη
τους τίτλους εκπαίδευσης που
χορηγούνται από αυτά τα κράτη µέλη, µε
την προϋπόθεση ότι πιστοποιούν
εκπαίδευση που ξεκίνησε πριν από τις
κρίσιµες ηµεροµηνίες που
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα V,
σηµεία 5.1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3,
5.5.4 και 5.6.4 εάν συνοδεύονται από
βεβαίωση που να πιστοποιεί ότι οι
κάτοχοί τους ανέλαβαν πράγµατι και
νοµίµως τις υπό εξέταση δραστηριότητες
επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά
τη διάρκεια πέντε ετών πριν από τη
χορήγηση της βεβαίωσης.

2. Οι ίδιες διατάξεις εφαρµόζονται
στους τίτλους ιατρικής εκπαίδευσης που
παρέχουν πρόσβαση στις επαγγελµατικές
δραστηριότητες ανειδίκευτου ιατρού και
ειδικευµένου ιατρού, νοσοκόµου
υπεύθυνου για γενική περίθαλψη,
οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, µαίας/µαιευτή
και φαρµακοποιού οι οποίοι έχουν
αποκτηθεί στην επικράτεια της πρώην
Γερµανικής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας και δεν
πληρούν το σύνολο των ελάχιστων
απαιτήσεων εκπαίδευσης που
αναφέρονται στα άρθρα 22, 23, 29, 32, 35,
36 και 40 εφόσον πιστοποιούν εκπαίδευση
που ξεκίνησε πριν από:

α) τις 3 Οκτωβρίου 1989, για τους
ανειδίκευτους ιατρούς, τους νοσοκόµους
υπεύθυνους για γενική περίθαλψη, τους
οδοντιάτρους, τους κτηνιάτρους, τις
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µαίες/τους µαιευτές, τους
φαρµακοποιούς, και

β) τις 3 Απριλίου 1992, για τους
ειδικευµένους ιατρούς.

Οι τίτλοι εκπαίδευσης του πρώτου
εδαφίου παρέχουν το δικαίωµα άσκησης
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων στην
επικράτεια της Γερµανίας υπό τους
ίδιους όρους µε τους τίτλους εκπαίδευσης
που χορηγούνται από τις γερµανικές
αρµόδιες αρχές που αναφέρονται στο
παράρτηµα V, σηµεία 5.1.2, 5.1.3, 5.2.3,
5.3.3, 5.4.3, 5.5.4 και 5.6.4.

3. Κάθε κράτος µέλος αναγνωρίζει
ως επαρκή απόδειξη για τους υπηκόους
των κρατών µελών των οποίων οι τίτλοι
εκπαίδευσης ιατρού, νοσοκόµου
υπεύθυνου για γενική περίθαλψη,
οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, µαίας/µαιευτή
και φαρµακοποιού δεν ανταποκρίνονται
στις ονοµασίες που αναφέρονται για το
συγκεκριµένο κράτος µέλος στο
παράρτηµα V, σηµεία 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4,
5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4 και 5.6.4,
τους τίτλους εκπαίδευσης που
χορηγούνται από τα εν λόγω κράτη µέλη
συνοδευόµενους από πιστοποιητικό που
έχει εκδοθεί από τις αρµόδιες αρχές ή
τους αρµόδιους φορείς.
Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο
πρώτο εδάφιο βεβαιώνει ότι οι εν λόγω
τίτλοι εκπαίδευσης κυρώνουν εκπαίδευση
σύµφωνη προς τα άρθρα 22, 23, 26, 29,
32, 35, 36 και 40 και εξοµοιώνονται από
το κράτος µέλος που τους χορήγησε προς
αυτούς των οποίων οι ονοµασίες
εµφανίζονται στο παράρτηµα V, σηµεία
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3,
5.5.4 και 5.6.4.

Αιτιολόγηση
Οι τοµεακές οδηγίες παραµένουν σε ισχύ.
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Τροπολογία 48
 Άρθρο 22

1.  Η εισαγωγή στη βασική ιατρική
εκπαίδευση προϋποθέτει την κατοχή
διπλώµατος ή πιστοποιητικού που να
παρέχει πρόσβαση, για τις υπό εξέταση
σπουδές, στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα,
ή σε ανώτατα ιδρύµατα αναγνωρισµένα
ως ισοδύναµου επιπέδου, ενός κράτους
µέλους.

2. Η βασική ιατρική εκπαίδευση
περιλαµβάνει συνολικά τουλάχιστον έξι
έτη σπουδών ή 5.500 ώρες θεωρητικής
και πρακτικής διδασκαλίας που
πραγµατοποιείται εντός ή υπό την
εποπτεία πανεπιστηµίου.

Όσον αφορά τα πρόσωπα που ξεκίνησαν
τις σπουδές τους πριν από την 1η
Ιανουαρίου 1972, η αναφερόµενη στο
πρώτο εδάφιο εκπαίδευση δύναται να
περιλαµβάνει πρακτική εκπαίδευση
πανεπιστηµιακού επιπέδου διάρκειας έξι
µηνών, πραγµατοποιούµενη µε πλήρη
παρακολούθηση υπό την εποπτεία των
αρµοδίων αρχών.
3. Η συνεχής εκπαίδευση
διασφαλίζει, σύµφωνα µε τους όρους που
ισχύουν σε κάθε κράτος µέλος, ότι τα
πρόσωπα που έχουν ολοκληρώσει τις
σπουδές τους µπορούν να παρακολουθούν
την πρόοδο που συντελείται στον τοµέα
της ιατρικής.

 ∆ιαγράφεται

Αιτιολόγηση
Η οδηγία 93/16/ΕΚ διατηρείται σε ισχύ .

Τροπολογία 49
 Άρθρο 23

1.  Η εισαγωγή στην εκπαίδευση
ειδικευµένων ιατρών προϋποθέτει την
ολοκλήρωση και την επικύρωση εξαετών
σπουδών στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού
κύκλου που αναφέρεται στο άρθρο 22,
κατά τη διάρκεια των οποίων
αποκτήθηκαν γνώσεις βασικής ιατρικής.

 ∆ιαγράφεται
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2. Η εκπαίδευση ειδικευµένων
ιατρών περιλαµβάνει θεωρητική και
πρακτική διδασκαλία, η οποία
πραγµατοποιείται σε πανεπιστηµιακό
κέντρο, σε νοσοκοµειακό και
πανεπιστηµιακό κέντρο ή, ενδεχοµένως,
σε ίδρυµα ιατρικής περίθαλψης
εγκεκριµένο για το σκοπό αυτό από τις
αρµόδιες αρχές ή τους αρµόδιους φορείς.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η
ελάχιστη διάρκεια της εκπαίδευσης
ειδικευµένων ιατρών του παραρτήµατος
V, σηµείο 5.1.4 να µην υπολείπεται σε
διάρκεια εκείνης που αναφέρεται στο εν
λόγω σηµείο.

Η εκπαίδευση πραγµατοποιείται υπό τον
έλεγχο των αρµοδίων αρχών ή φορέων
και προϋποθέτει την προσωπική
συµµετοχή του υποψήφιου ειδικευµένου
ιατρού στη δραστηριότητα και στις
ευθύνες των υπό εξέταση υπηρεσιών.

3. Η εκπαίδευση πραγµατοποιείται
µε πλήρη παρακολούθηση στους ειδικούς
χώρους που έχουν αναγνωριστεί από τις
αρµόδιες αρχές. Απαιτείται η συµµετοχή
στο σύνολο των ιατρικών
δραστηριοτήτων του κεφαλαίου όπου
πραγµατοποιείται η εκπαίδευση,
συµπεριλαµβανοµένων των εφηµεριών,
ώστε ο ειδικευόµενος ιατρός να
αφιερώνει στην εν λόγω πρακτική και
θεωρητική εκπαίδευση το σύνολο της
επαγγελµατικής δραστηριότητάς του
καθ� όλη τη διάρκεια της εργάσιµης
εβδοµάδας και καθ� όλο το έτος,
σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους από
τις αρµόδιες αρχές τρόπους. Ως εκ
τούτου, οι θέσεις αυτές αποτελούν
αντικείµενο εύλογης αµοιβής.

Η εκπαίδευση αυτή δύναται να διακοπεί
για λόγους όπως η στρατιωτική θητεία, οι
επιστηµονικές αποστολές, η κύηση, η
ασθένεια. Η διακοπή δεν είναι δυνατόν να
συντοµεύσει τη συνολική διάρκεια της
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εκπαίδευσης.

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. 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.

Η εκπαίδευση µερικής παρακολούθησης
των ειδικευµένων ιατρών πληροί τις ίδιες
απαιτήσεις µε την εκπαίδευση πλήρους
παρακολούθησης, από την οποία διαφέρει
µόνο λόγω της δυνατότητας περιορισµού
της συµµετοχής στις ιατρικές
δραστηριότητες σε διάρκεια τουλάχιστον
ίση προς το ήµισυ της προβλεπόµενης
διάρκειας για την εκπαίδευση πλήρους
παρακολούθησης.

Κατά συνέπεια, η εν λόγω εκπαίδευση
µερικής παρακολούθησης αποτελεί
αντικείµενο εύλογης αµοιβής.

5. Τα κράτη µέλη εξαρτούν τη
χορήγηση τίτλου εκπαίδευσης
ειδικευµένου ιατρού από την κατοχή ενός
από τους τίτλους εκπαίδευσης
ανειδίκευτου ιατρού που αναφέρονται στο
παράρτηµα V, σηµείο 5.1.2.
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.
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Αιτιολόγηση
Η οδηγία 93/16/ΕΚ διατηρείται σε ισχύ.

Τροπολογία 50
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.
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.

 ∆ιαγράφεται

Αιτιολόγηση
Η οδηγία 93/16/ΕΚ διατηρείται σε ισχύ.

Τροπολογία 51
 Άρθρο 25

1.  Κάθε κράτος µέλος υποδοχής δύναται
να απαιτήσει από τους ειδικευµένους
ιατρούς των οποίων η εκπαίδευση για την
απόκτηση ειδικότητας µε µερική
παρακολούθηση διέπονταν από τις
ισχύουσες κατά την 20ή Ιουνίου 1975
νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις και οι οποίοι
άρχισαν την εν λόγω εκπαίδευσή τους το
αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 1983, να
συνοδεύουν τους τίτλους εκπαίδευσης µε
βεβαίωση που να πιστοποιεί ότι
αφιερώθηκαν πράγµατι και νοµίµως στις
υπό εξέταση δραστηριότητες επί
τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά τη
διάρκεια πέντε ετών πριν από τη
χορήγηση της βεβαίωσης.

2.  Κάθε κράτος µέλος αναγνωρίζει τον
τίτλο ειδικευµένου ιατρού που χορηγείται
στην Ισπανία στους ιατρούς που έχουν
ολοκληρώσει εκπαίδευση για την

 ∆ιαγράφεται
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απόκτηση ειδικότητας πριν από την 1η
Ιανουαρίου 1995 χωρίς να πληρούνται οι
ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης που
προβλέπονται στο άρθρο 23, εάν ο εν
λόγω τίτλος συνοδεύεται από
πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις
αρµόδιες ισπανικές αρχές και το οποίο
βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόµενος
πραγµατοποίησε επιτυχώς τη δοκιµασία
ειδικής επαγγελµατικής επάρκειας που
διοργανώθηκε στο πλαίσιο έκτακτων
µέτρων κανονιστικής ρύθµισης που
αναφέρονται στο βασιλικό
διάταγµα 1497/99, ώστε να εξακριβωθεί
κατά πόσον ο ενδιαφερόµενος κατέχει
συγκρίσιµο επίπεδο γνώσεων και
δεξιοτήτων µε εκείνο των ιατρών που
κατέχουν τίτλους ειδικευµένου ιατρού οι
οποίοι καθορίζονται, όσον αφορά την
Ισπανία, στο παράρτηµα V, σηµεία 5.1.3
και 5.1.4.

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.

Οι ίδιες διατάξεις εφαρµόζονται στους
τίτλους εκπαίδευσης ειδικευµένου ιατρού
οι οποίοι έχουν αποκτηθεί στο έδαφος της
πρώην Γερµανικής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας,
εφόσον πιστοποιούν εκπαίδευση που
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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 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
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ειδικότητα.
Οι ηµεροµηνίες κατάργησης των εν λόγω
διατάξεων παρατίθενται στο παράρτηµα
VI, σηµείο 6.1.

Αιτιολόγηση
Η οδηγία 93/16/ΕΚ διατηρείται σε ισχύ.

Τροπολογία 52
Άρθρο 26

1. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση ιατρών
γενικής ιατρικής προϋποθέτει την
ολοκλήρωση και την επικύρωση εξαετών
σπουδών στο πλαίσιο του κύκλου
σπουδών που αναφέρεται στο άρθρο 22.
2. Η εκπαίδευση ιατρών γενικής ιατρικής
η οποία οδηγεί στην απόκτηση τίτλων
εκπαίδευσης που χορηγούνται πριν από
την 1η Ιανουαρίου 2006 διαρκεί
τουλάχιστον δύο έτη µε πλήρη
παρακολούθηση. Όσον αφορά τους
τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται
µετά την ηµεροµηνία αυτή, η διάρκεια
είναι τουλάχιστον τριετής µε πλήρη
παρακολούθηση.
Εφόσον ο κύκλος σπουδών που
αναφέρεται στο άρθρο 22 περιλαµβάνει
πρακτική εκπαίδευση που
πραγµατοποιείται σε εγκεκριµένο
νοσοκοµειακό περιβάλλον που διαθέτει
τον κατάλληλο εξοπλισµό και τις
απαραίτητες υπηρεσίες για τη γενική
ιατρική ή σε εγκεκριµένο ιατρείο γενικής
ιατρικής ή σε εγκεκριµένο κέντρο στο
οποίο οι ιατροί παρέχουν πρωτοβάθµια
ιατρική περίθαλψη, η διάρκεια της εν
λόγω πρακτικής εκπαίδευσης µπορεί να
συµπεριλαµβάνεται, µε ανώτατο όριο
ενός έτους, στην προβλεπόµενη στο
πρώτο εδάφιο διάρκεια για τους τίτλους
εκπαίδευσης που χορηγούνται από την 1η
Ιανουαρίου 2006.
Η δυνατότητα που αναφέρεται στο
δεύτερο εδάφιο παρέχεται µόνο στα
κράτη µέλη όπου η διάρκεια της
εκπαίδευσης ιατρού γενικής ιατρικής
ήταν διετής κατά την 1η Ιανουαρίου

 ∆ιαγράφεται
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2001.
3. Η εκπαίδευση ιατρών γενικής ιατρικής
πραγµατοποιείται µε πλήρη
παρακολούθηση υπό τον έλεγχο των
αρµοδίων αρχών ή φορέων· η δε φύση
της είναι περισσότερο πρακτική παρά
θεωρητική.
Η πρακτική εκπαίδευση παρέχεται,
αφενός, επί τουλάχιστον έξι µήνες σε
εγκεκριµένο νοσοκοµειακό περιβάλλον
που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό
και τις απαραίτητες υπηρεσίες και,
αφετέρου, επί τουλάχιστον έξι µήνες σε
εγκεκριµένο ιατρείο γενικής ιατρικής ή σε
εγκεκριµένο κέντρο στο οποίο οι ιατροί
παρέχουν πρωτοβάθµια ιατρική
περίθαλψη.
Η εν λόγω εκπαίδευση πραγµατοποιείται
µε τη σύµπραξη άλλων υγειονοµικών
ιδρυµάτων ή φορέων που ασχολούνται µε
τη γενική ιατρική. Ωστόσο, µε την
επιφύλαξη των ελάχιστων περιόδων που
αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, η
πρακτική εκπαίδευση δύναται να
παρέχεται επί έξι µήνες κατ� ανώτατο
όριο σε άλλα εγκεκριµένα υγειονοµικά
ιδρύµατα ή σε άλλους εγκεκριµένους
υγειονοµικούς φορείς που ασχολούνται µε
τη γενική ιατρική.
Η εκπαίδευση προϋποθέτει την
προσωπική συµµετοχή του υποψηφίου
στην επαγγελµατική δραστηριότητα και
στις ευθύνες των προσώπων µε τα οποία
εργάζεται.
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:
α) η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης
δεν δύναται να συντοµευθεί λόγω του
γεγονότος ότι πραγµατοποιείται µε µερική
παρακολούθηση·
β) η εβδοµαδιαία διάρκεια της
εκπαίδευσης µερικής παρακολούθησης
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δεν δύναται να είναι µικρότερη από τη
µισή εβδοµαδιαία διάρκεια πλήρους
παρακολούθησης·
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.
5. Τα κράτη µέλη εξαρτούν τη χορήγηση
τίτλου εκπαίδευσης ιατρού γενικής
ιατρικής από την κατοχή ενός εκ των
τίτλων εκπαίδευσης ανειδίκευτου ιατρού
που αναφέρονται στο παράρτηµα V,
σηµείο 5.1.2.
6. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν
τους τίτλους εκπαίδευσης του
παραρτήµατος V, σηµείο 5.1.5, σε ιατρό
που δεν έχει ολοκληρώσει την
προβλεπόµενη στο παρόν άρθρο
εκπαίδευση, αλλά ο οποίος κατέχει άλλη
συµπληρωµατική εκπαίδευση που
πιστοποιείται από τίτλο εκπαίδευσης που
έχει χορηγηθεί από τις αρµόδιες αρχές
κράτους µέλους. Ωστόσο, µπορούν να
χορηγούν τίτλους εκπαίδευσης µόνο
εφόσον οι εν λόγω τίτλοι πιστοποιούν
γνώσεις ποιοτικώς ισοδύναµου επιπέδου
µε των γνώσεων που παρέχονται από την
εκπαίδευση που προβλέπεται στο παρόν
άρθρο.
Τα κράτη µέλη καθορίζουν ιδίως κατά
πόσον η συµπληρωµατική εκπαίδευση
που έχει ήδη αποκτήσει ο αιτών, καθώς
και η επαγγελµατική πείρα του δύνανται
να ληφθούν υπόψη προς αντικατάσταση
της προβλεπόµενης στο παρόν άρθρο
εκπαίδευσης.
Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν τον
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τίτλο εκπαίδευσης του παραρτήµατος V,
σηµείο 5.1.5, µόνο εάν ο αιτών έχει
αποκτήσει πείρα τουλάχιστον έξι µηνών
στη γενική ιατρική σε ιατρείο γενικής
ιατρικής ή σε κέντρο όπου οι ιατροί
παρέχουν την πρωτοβάθµια ιατρική
περίθαλψη τα οποία αναφέρονται στην
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση
Η οδηγία 93/16/ΕΚ διατηρείται σε ισχύ.

Τροπολογία 53
Άρθρο 27

 Κάθε κράτος µέλος εξαρτά, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά µε τα
κεκτηµένα δικαιώµατα, την άσκηση των
δραστηριοτήτων ιατρού ως ιατρού
γενικής ιατρικής στο πλαίσιο του εθνικού
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης από
την κατοχή τίτλου εκπαίδευσης του
παραρτήµατος V, σηµείο 5.1.5.
Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν από
τον συγκεκριµένο όρο τα άτοµα που
παρακολουθούν ειδική εκπαίδευση
γενικής ιατρικής.

 ∆ιαγράφεται

Αιτιολόγηση
Η οδηγία 93/16/ΕΚ διατηρείται σε ισχύ.

Τροπολογία 54
Άρθρο 28

1.  Κάθε κράτος µέλος καθορίζει τα
κεκτηµένα δικαιώµατα. Ωστόσο, πρέπει
να αναγνωρίζει ως κεκτηµένο το
δικαίωµα να ασκεί τις δραστηριότητες
ιατρού µε την ιδιότητα του ιατρού
γενικής ιατρικής στο πλαίσιο του εθνικού
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης,
χωρίς τον τίτλο εκπαίδευσης του
παραρτήµατος V, σηµείο 5.1.5, σε όλους
τους ιατρούς οι οποίοι απολαύουν του εν
λόγω δικαιώµατος κατά την κρίσιµη
ηµεροµηνία που περιλαµβάνεται στο
προαναφερόµενο σηµείο δυνάµει των
διατάξεων που εφαρµόζονται για το
επάγγελµα του ιατρού, παρέχοντας
πρόσβαση στις επαγγελµατικές

 ∆ιαγράφεται
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δραστηριότητες ανειδίκευτου ιατρού και
που θεσπίζονται κατά τη συγκεκριµένη
ηµεροµηνία στο έδαφός τους,
επωφελούµενοι των διατάξεων του
άρθρου 20 ή του άρθρου 21.
Οι αρµόδιες αρχές κάθε κράτους µέλους
χορηγούν, κατόπιν σχετικής αίτησης,
πιστοποιητικό που βεβαιώνει το
δικαίωµα άσκησης των δραστηριοτήτων
του ιατρού µε την ιδιότητα του ιατρού
γενικής ιατρικής στο πλαίσιο του εθνικού
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης που
εφαρµόζουν, χωρίς τον τίτλο εκπαίδευσης
του παραρτήµατος V, σηµείο 5.1.5, στους
ιατρούς οι οποίοι απολαύουν κεκτηµένων
δικαιωµάτων δυνάµει του πρώτου
εδαφίου.
2. Κάθε κράτος µέλος αναγνωρίζει τα
πιστοποιητικά που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, δεύτερο εδάφιο, τα οποία
χορηγούνται στους υπηκόους των κρατών
µελών από τα άλλα κράτη µέλη,
παρέχοντάς τους το ίδιο αποτέλεσµα στο
έδαφός του µε τους τίτλους εκπαίδευσης
που χορηγεί και οι οποίοι επιτρέπουν την
άσκηση δραστηριοτήτων ιατρού µε την
ιδιότητα του ιατρού γενικής ιατρικής στο
πλαίσιο του εθνικού συστήµατος
κοινωνικής ασφάλισης που εφαρµόζει.

Αιτιολόγηση
Η οδηγία 93/16/ΕΚ διατηρείται σε ισχύ.

Τροπολογία 55
 Άρθρο 29

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

 ∆ιαγράφεται
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2. Η εκπαίδευση νοσοκόµων υπεύθυνων
για γενική περίθαλψη πραγµατοποιείται
µε πλήρη παρακολούθηση και αφορά
τουλάχιστον το πρόγραµµα που
παρατίθεται στο παράρτηµα V, σηµείο
5.2.2.
Οι κατάλογοι µε τους τοµείς γνώσεων που
παρατίθενται στο παράρτηµα V, σηµείο
5.2.2, 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 δύναται να
συνεπάγεται, για κανένα κράτος µέλος,
τροποποίηση των νοµοθετικών αρχών
που ισχύουν για το καθεστώς των
επαγγελµάτων όσον αφορά την
εκπαίδευση και τους όρους πρόσβασης
των φυσικών προσώπων.
3. Η εκπαίδευση του νοσοκόµου
υπεύθυνου για γενική περίθαλψη
περιλαµβάνει τουλάχιστον τριετείς
σπουδές ή 4.600 ώρες θεωρητικής και
κλινικής διδασκαλίας· η θεωρητική
διδασκαλία καλύπτει τουλάχιστον το ένα
τρίτο και η κλινική διδασκαλία
τουλάχιστον τη µισή ελάχιστη διάρκεια
της εκπαίδευσης. Τα κράτη µέλη
δύνανται να παραχωρούν µερική
εξαίρεση σε πρόσωπα που έχουν λάβει
τµήµα της υπό εξέταση εκπαίδευσης στο
πλαίσιο άλλης εκπαίδευσης τουλάχιστον
ισοδύναµου επιπέδου.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο φορέας
που είναι επιφορτισµένος µε την
εκπαίδευση νοσοκόµου να είναι αρµόδιος
για το συντονισµό µεταξύ της θεωρητικής
και της κλινικής διδασκαλίας για το
σύνολο του προγράµµατος σπουδών.
Κατ� εξαίρεση, τα κράτη µέλη έχουν το
δικαίωµα να επιτρέπουν την εκπαίδευση
µερικής παρακολούθησης, υπό όρους
αποδεκτούς από τις αρµόδιες εθνικές
αρχές. Η συνολική διάρκεια της
εκπαίδευσης µερικής παρακολούθησης
δεν δύναται να είναι µικρότερη από της
εκπαίδευσης πλήρους παρακολούθησης
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και το επίπεδό της δεν είναι δυνατόν να
αλλοιώνεται από το χαρακτήρα της
εκπαίδευσης µερικής παρακολούθησης.
4.  Η θεωρητική διδασκαλία ορίζεται ως
η πτυχή της νοσηλευτικής εκπαίδευσης
µέσω της οποίας οι υποψήφιοι νοσοκόµοι
αποκτούν την απαραίτητη επαγγελµατική
γνώση, κατανόηση, ικανότητα και
νοοτροπία για το σχεδιασµό, την παροχή
και την αξιολόγηση της συνολικής
υγειονοµικής περίθαλψης. Η εν λόγω
εκπαίδευση παρέχεται από το διδακτικό
προσωπικό σε θέµατα νοσηλευτικής,
καθώς και από άλλα αρµόδια πρόσωπα,
στις νοσηλευτικές σχολές και σε άλλους
χώρους διδασκαλίας που επιλέγονται από
το εκπαιδευτικό ίδρυµα.
5.  Η κλινική διδασκαλία ορίζεται ως η
πτυχή της νοσηλευτικής εκπαίδευσης
µέσω της οποίας ο υποψήφιος νοσοκόµος
µαθαίνει, στο πλαίσιο οµάδας, σε άµεση
επαφή µε υγιές ή άρρωστο άτοµο και/ή
σύνολο ανθρώπων (κοινότητα), να
σχεδιάζει, να παρέχει και να αξιολογεί την
απαιτούµενη συνολική νοσηλευτική
περίθαλψη βάσει των γνώσεων και των
ικανοτήτων που έχει αποκτήσει. Ο
υποψήφιος νοσοκόµος µαθαίνει όχι µόνο
να αποτελεί µέλος µιας οµάδας, αλλά και
να είναι επικεφαλής οµάδας που
οργανώνει τη συνολική νοσηλευτική
περίθαλψη, συµπεριλαµβανοµένης της
υγειονοµικής εκπαίδευσης για τα
µεµονωµένα άτοµα και τις µικρές οµάδες
στο πλαίσιο του υγειονοµικού φορέα ή
εντός της κοινότητας.
Η εν λόγω εκπαίδευση πραγµατοποιείται
στα νοσοκοµεία και σε άλλους
υγειονοµικούς φορείς, καθώς και στο
πλαίσιο της κοινότητας, υπό την ευθύνη
των διδασκόντων νοσοκόµων και µε τη
συνεργασία και την αρωγή άλλων
ειδικευµένων νοσοκόµων. Άλλο
ειδικευµένο προσωπικό µπορεί να
ενσωµατωθεί στη διδακτική διεργασία.
Οι υποψήφιοι νοσοκόµοι συµµετέχουν
στις δραστηριότητες των υπό εξέταση
υπηρεσιών στο βαθµό που οι εν λόγω
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δραστηριότητες συµβάλλουν στην
εκπαίδευσή τους, παρέχοντάς τους τη
δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις
σχετικά µε την ανάληψη των ευθυνών
που συνεπάγεται η νοσηλευτική
περίθαλψη.

Αιτιολόγηση
Οι οδηγίες 77/452/ΕΚ και 77/453/ΕΚ διατηρούνται σε ισχύ.

Τροπολογία 56
 Άρθρο 30

 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας,
οι επαγγελµατικές δραστηριότητες
νοσοκόµου υπεύθυνου για γενική
περίθαλψη είναι οι δραστηριότητες που
ασκούνται βάσει των επαγγελµατικών
τίτλων του παραρτήµατος V, σηµείο
5.2.3.

∆ιαγράφεται

Αιτιολόγηση
Οι οδηγίες 77/452/ΕΚ και 77/453/ΕΚ διατηρούνται σε ισχύ.

Τροπολογία 57
 Άρθρο 31

Εφόσον οι γενικοί κανόνες των
κεκτηµένων δικαιωµάτων εφαρµόζονται
στους νοσοκόµους υπεύθυνους για γενική
περίθαλψη, οι δραστηριότητες που
αναφέρονται στο άρθρο 21 πρέπει να
περιλαµβάνουν την πλήρη ευθύνη για τον
προγραµµατισµό, την οργάνωση και τη
χορήγηση νοσηλευτικής περίθαλψης στον
ασθενή.

 ∆ιαγράφεται

Αιτιολόγηση
Οι οδηγίες 77/452/ΕΚ και 77/453/ΕΚ διατηρούνται σε ισχύ.

Τροπολογία 58
 Άρθρο 32

1. Η εισαγωγή στην οδοντιατρική
εκπαίδευση προϋποθέτει την κατοχή
διπλώµατος ή πιστοποιητικού που να
παρέχει πρόσβαση, για τις υπό εξέταση
σπουδές, στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα,
ή στα ανώτατα ιδρύµατα επιπέδου
αναγνωρισµένου ως ισοδύναµου, ενός
κράτους µέλους.

 ∆ιαγράφεται
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2. Η οδοντιατρική εκπαίδευση
περιλαµβάνει συνολικά τουλάχιστον πέντε
έτη θεωρητικών και πρακτικών σπουδών
πλήρους παρακολούθησης που αφορούν
τουλάχιστον το πρόγραµµα του
παραρτήµατος V, σηµείο 5.3.2, και οι
οποίες πραγµατοποιούνται σε
πανεπιστήµιο, σε ανώτατο ίδρυµα
επιπέδου αναγνωρισµένου ως ισοδύναµου
ή υπό την εποπτεία ενός πανεπιστηµίου.
Οι κατάλογοι µε τους τοµείς γνώσεων του
παραρτήµατος V, σηµείο 5.3.2, 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 δύναται να
συνεπάγεται, για κανένα κράτος µέλος,
τροποποίηση των νοµοθετικών αρχών
που ισχύουν ως προς το καθεστώς των
επαγγελµάτων όσον αφορά την
εκπαίδευση και τους όρους πρόσβασης
των φυσικών προσώπων.

Αιτιολόγηση
Οι οδηγίες 78/686/ΕΚ και 78/687/ΕΚ διατηρούνται σε ισχύ.

Τροπολογία 59
Άρθρο 33

1. Για τους σκοπούς της παρούσας
οδηγίας, οι επαγγελµατικές
δραστηριότητες του οδοντιάτρου είναι οι
δραστηριότητες που ορίζονται στην
παράγραφο 3 και ασκούνται βάσει των
επαγγελµατικών τίτλων του
παραρτήµατος V, σηµείο 5.3.3.
2. Το επάγγελµα του οδοντιάτρου
βασίζεται στην οδοντιατρική εκπαίδευση
για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 32
και συνιστά ειδικό και ξεχωριστό
επάγγελµα από εκείνο του ιατρού, είτε
είναι ειδικευµένος είτε όχι. Η άσκηση των
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων
οδοντιάτρου προϋποθέτει την κατοχή
τίτλου εκπαίδευσης που αναφέρεται στο
παράρτηµα V, σηµείο 5.3.3.
Εξοµοιώνονται προς τους κατόχους ενός
τέτοιου τίτλου εκπαίδευσης οι δικαιούχοι

 ∆ιαγράφεται
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των άρθρων 21 ή 34.
3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι
οδοντίατροι έχουν γενικώς την ικανότητα
πρόσβασης στις δραστηριότητες
πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας
όσον αφορά τις ανωµαλίες και ασθένειες
των οδόντων, του στόµατος, των γνάθων
και των παρακείµενων ιστών, καθώς και
στην άσκηση των εν λόγω
δραστηριοτήτων, τηρουµένων των
κανονιστικών διατάξεων και των
κανόνων δεοντολογίας που διέπουν το
επάγγελµα κατά τις κρίσιµες ηµεροµηνίες
που αναφέρονται στο παράρτηµα V,
σηµείο 5.3.3.

Αιτιολόγηση
Οι οδηγίες 78/686/ΕΚ και 78/687/ΕΚ διατηρούνται σε ισχύ

Τροπολογία 60
 Άρθρο 34

1. Κάθε κράτος µέλος αναγνωρίζει, για
τους σκοπούς της άσκησης των
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων
οδοντιάτρου βάσει των τίτλων του
παραρτήµατος V, σηµείο 5.3.3, τους
τίτλους εκπαίδευσης ιατρού οι οποίοι
χορηγούνται στην Ιταλία, στην Ισπανία
και στην Αυστρία σε άτοµα που έχουν
αρχίσει την ιατρική εκπαίδευσή τους το
αργότερο κατά την κρίσιµη ηµεροµηνία
που αναφέρεται στο εν λόγω παράρτηµα
για το οικείο κράτος µέλος,
συνοδευόµενους από βεβαίωση που
χορηγείται από τις αρµόδιες αρχές του
υπό εξέταση κράτους.
Η εν λόγω βεβαίωση πιστοποιεί την
τήρηση των ακόλουθων δύο
προϋποθέσεων:
α) ότι τα άτοµα αυτά αφιερώθηκαν, στο
εν λόγω κράτος µέλος, πραγµατικά,
νοµίµως και πρωτίστως στις
δραστηριότητες που αναφέρονται στο
άρθρο 33, επί τουλάχιστον τρία συναπτά
έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν
από τη χορήγηση της βεβαίωσης
β) ότι τα πρόσωπα αυτά επιτρέπεται να
ασκούν τις εν λόγω δραστηριότητες υπό

 ∆ιαγράφεται
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τους ίδιους όρους µε τους κατόχους του
τίτλου εκπαίδευσης που παρατίθεται για
το συγκεκριµένο κράτος στο παράρτηµα
V, σηµείο 5.3.3.
Εξαιρούνται από την τριετή άσκηση του
επαγγέλµατος που αναφέρεται στο
δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), τα άτοµα
που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς
τουλάχιστον τριετείς σπουδές οι οποίες
βεβαιώνονται από τις αρµόδιες αρχές του
οικείου κράτους ως ισοδύναµες προς την
εκπαίδευση που αναφέρεται στο άρθρο
32.
2. Κάθε κράτος µέλος αναγνωρίζει τους
τίτλους ιατρικής εκπαίδευσης που
χορηγούνται στην Ιταλία σε άτοµα που
έχουν αρχίσει την πανεπιστηµιακή
ιατρική εκπαίδευσή τους µετά την 28η
Ιανουαρίου 1980 και, το αργότερο, στις
31 ∆εκεµβρίου 1984, συνοδευόµενους από
βεβαίωση που χορηγείται από τις ιταλικές
αρµόδιες αρχές.
Η εν λόγω βεβαίωση πιστοποιεί την
τήρηση των ακόλουθων τριών
προϋποθέσεων:
α) ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν
υποβληθεί επιτυχώς στην ειδική
δοκιµασία επάρκειας που διοργανώθηκε
από τις αρµόδιες ιταλικές αρχές
προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσον
κατέχουν επίπεδο γνώσεων και
δεξιοτήτων συγκρίσιµο προς των ατόµων
που διαθέτουν τον τίτλο εκπαίδευσης που
εµφανίζεται, για την Ιταλία, στο
παράρτηµα V, σηµείο 5.3.3·
β) ότι, στην Ιταλία, αφιερώθηκαν
πραγµατικά, νοµίµως και πρωτίστως στις
δραστηριότητες που αναφέρονται στο
άρθρο 33 επί τουλάχιστον τρία συναπτά
έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν
από τη χορήγηση της βεβαίωσης·
γ) ότι επιτρέπεται να ασκούν ή
ασκούν πράγµατι, νοµίµως και
πρωτίστως και υπό τους ίδιους όρους µε
τους κατόχους του τίτλου εκπαίδευσης
που αναφέρεται για την Ιταλία στο
παράρτηµα V, σηµείο 5.3.3, τις
δραστηριότητες του άρθρου 33.
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Απαλλάσσονται από τη δοκιµασία
επάρκειας που αναφέρεται στο δεύτερο
εδάφιο, στοιχείο α), τα πρόσωπα που
έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς
τουλάχιστον τριετείς σπουδές οι οποίες
πιστοποιούνται από τις αρµόδιες αρχές
ως ισοδύναµες προς την εκπαίδευση για
την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 32.
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 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.
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
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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.

Αιτιολόγηση
Οι οδηγίες 78/686/ΕΚ και 78/687/ΕΚ διατηρούνται σε ισχύ

Τροπολογία 61
 Άρθρο 35

1. Η κτηνιατρική εκπαίδευση
περιλαµβάνει συνολικά τουλάχιστον
πενταετείς θεωρητικές και πρακτικές
σπουδές πλήρους παρακολούθησης που
πραγµατοποιούνται σε πανεπιστήµιο, σε
ανώτατο ίδρυµα επιπέδου
αναγνωρισµένου ως ισοδύναµου ή υπό
την εποπτεία ενός πανεπιστηµίου, και
αφορούν τουλάχιστον το πρόγραµµα που
αναφέρεται στο παράρτηµα V, σηµείο
5.4.2.
Οι κατάλογοι µε τους τοµείς γνώσεων του
παραρτήµατος V, σηµείο 5.4.2, 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 επαγγελµάτων όσον αφορά
την εκπαίδευση και τους όρους
πρόσβασης των φυσικών προσώπων.
2. Η εισαγωγή στην κτηνιατρική
εκπαίδευση προϋποθέτει την κατοχή
διπλώµατος ή πιστοποιητικού που
παρέχει πρόσβαση, για τις υπό εξέταση
σπουδές, στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα ή
στα ανώτατα ιδρύµατα επιπέδου
αναγνωρισµένου ως ισοδύναµου ενός
κράτους µέλους.

 ∆ιαγράφεται
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Αιτιολόγηση
Οι οδηγίες 78/1026/ΕΚ και 78/1027/ΕΚ διατηρούνται σε ισχύ

Τροπολογία 62
 Άρθρο 36

1. Συνολικά, η µαιευτική εκπαίδευση
περιλαµβάνει τουλάχιστον µία από τις
ακόλουθες εκπαιδεύσεις:
α) ειδική εκπαίδευση πλήρους
παρακολούθησης τουλάχιστον τριών
ετών θεωρητικών και πρακτικών
σπουδών (κατεύθυνση I) που να αφορούν
τουλάχιστον το πρόγραµµα που
παρατίθεται στο παράρτηµα V, σηµείο
5.5.2,
β) ειδική εκπαίδευση πλήρους
παρακολούθησης δεκαοκτώ µηνών
(κατεύθυνση II) που να αφορά
τουλάχιστον το πρόγραµµα που
παρατίθεται στο παράρτηµα V, σηµείο
5.5.2, και η οποία να µην έχει αποτελέσει
αντικείµενο ισοδύναµης διδασκαλίας στο
πλαίσιο της εκπαίδευσης νοσοκόµου
υπεύθυνου για γενική περίθαλψη.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο φορέας
που αναλαµβάνει τη µαιευτική
εκπαίδευση να είναι αρµόδιος για το
συντονισµό µεταξύ θεωρίας και πράξης
για το σύνολο του προγράµµατος
σπουδών.
Οι κατάλογοι µε τους τοµείς γνώσεων του
παραρτήµατος V, σηµείο 5.5.2, 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 σχετικά
µε το καθεστώς των επαγγελµάτων όσον
αφορά την εκπαίδευση και τους όρους
πρόσβασης των φυσικών προσώπων.
2. Η πρόσβαση στη µαιευτική
εκπαίδευση υπόκειται σε µία από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) την ολοκλήρωση τουλάχιστον των
πρώτων δέκα ετών της γενικής σχολικής

 ∆ιαγράφεται
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εκπαίδευσης, για την κατεύθυνση I,
β) την κατοχή τίτλου εκπαίδευσης
νοσοκόµου υπεύθυνου για γενική
περίθαλψη που αναφέρεται στο
παράρτηµα V, σηµείο 5.2.3, για την
κατεύθυνση II.
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.

Αιτιολόγηση
Οι οδηγίες 80/154/ΕΚ και 80/155/ΕΚ διατηρούνται σε ισχύ

Τροπολογία 63
 Άρθρο 37

Οι τίτλοι µαιευτικής εκπαίδευσης του
παραρτήµατος V, σηµείο 5.5.4 απολαύουν
της αυτόµατης αναγνώρισης δυνάµει του
άρθρου 20, εφόσον πληρούν µία από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) µαιευτική εκπαίδευση πλήρους
παρακολούθησης τουλάχιστον τριών
ετών:
i) είτε εξαρτώµενη από την κατοχή
διπλώµατος, πιστοποιητικού ή άλλου
τίτλου που παρέχουν πρόσβαση στα
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα ή στα
ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ή
που διασφαλίζουν εκ προοιµίου
ισοδύναµο επίπεδο γνώσεων·
ii) είτε ακολουθούµενη από διετή
επαγγελµατική πείρα για την οποία
χορηγείται βεβαίωση σύµφωνα µε την
παράγραφο 2.
β) µαιευτική εκπαίδευση πλήρους
παρακολούθησης τουλάχιστον δύο ετών ή
3.600 ωρών υπαγόµενη στην κατοχή
τίτλου εκπαίδευσης νοσοκόµου
υπεύθυνου για γενική περίθαλψη που

 ∆ιαγράφεται
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αναφέρεται στο παράρτηµα V, σηµείο
5.2.3.
γ) µαιευτική εκπαίδευση πλήρους
παρακολούθησης τουλάχιστον δεκαοκτώ
µηνών ή 3.000 ωρών υπαγόµενη στην
κατοχή τίτλου εκπαίδευσης νοσοκόµου
υπεύθυνου για γενική περίθαλψη που
αναφέρεται στο παράρτηµα V, σηµείο
5.2.3 και ακολουθούµενη από
επαγγελµατική πείρα ενός έτους για την
οποία χορηγείται βεβαίωση σύµφωνα µε
την παράγραφο 2.
2. Η προβλεπόµενη στην παράγραφο
1 βεβαίωση χορηγείται από τις αρµόδιες
αρχές του κράτους µέλους καταγωγής.
Πιστοποιεί δε ότι ο δικαιούχος, µετά την
απόκτηση του τίτλου µαιευτικής
εκπαίδευσης, άσκησε ικανοποιητικά, σε
νοσοκοµείο ή σε εγκεκριµένο προς τούτο
υγειονοµικό ίδρυµα, όλες τις
δραστηριότητες µαίας/µαιευτή κατά την
αντίστοιχη διάρκεια.

Αιτιολόγηση
Οι οδηγίες 80/154/ΕΚ και 80/155/ΕΚ διατηρούνται σε ισχύ.

Τροπολογία 64
 Άρθρο 38

1. Οι διατάξεις του παρόντος τµήµατος
εφαρµόζονται στις δραστηριότητες
µαίας/µαιευτή όπως ορίζονται από κάθε
κράτος µέλος, µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 2, και όπως ασκούνται βάσει
των επαγγελµατικών τίτλων του
παραρτήµατος V, σηµείο 5.5.4.
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.

 ∆ιαγράφεται

Αιτιολόγηση
Οι οδηγίες 80/154/ΕΚ και 80/155/ΕΚ διατηρούνται σε ισχύ.

Τροπολογία 65
Άρθρο 39

1. Κάθε κράτος µέλος αναγνωρίζει ως
επαρκή απόδειξη για τους υπηκόους των

 ∆ιαγράφεται
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κρατών µελών των οποίων οι τίτλοι
µαιευτικής εκπαίδευσης πληρούν το
σύνολο των ελάχιστων προϋποθέσεων
εκπαίδευσης του άρθρου 36 αλλά οι
οποίοι, δυνάµει του άρθρου 37,
αναγνωρίζονται µόνο εάν συνοδεύονται
από τη βεβαίωση άσκησης του
επαγγέλµατος που αναφέρεται στο εν
λόγω άρθρο 37, παράγραφος 2, τους
τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται
από αυτά τα κράτη µέλη πριν από την
κρίσιµη ηµεροµηνία που αναφέρεται στο
παράρτηµα V, σηµείο 5.5.4,
συνοδευόµενους από βεβαίωση που
πιστοποιεί ότι οι υπό εξέταση υπήκοοι
αφιερώθηκαν πράγµατι και νοµίµως στις
υπό εξέταση δραστηριότητες επί
τουλάχιστον δύο συναπτά έτη κατά τη
διάρκεια πέντε ετών πριν από τη
χορήγηση της βεβαίωσης.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1
εφαρµόζονται στους υπηκόους των
κρατών µελών των οποίων οι τίτλοι
µαιευτικής εκπαίδευσης πιστοποιούν
εκπαίδευση που αποκτήθηκε στο έδαφος
της πρώην Γερµανικής Λαϊκής
∆ηµοκρατίας και οι οποίοι πληρούν το
σύνολο των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης
του άρθρου 36, αλλά οι οποίοι, δυνάµει
του άρθρου 37, αναγνωρίζονται µόνο εάν
συνοδεύονται από τη βεβαίωση άσκησης
του επαγγέλµατος που αναφέρεται στο εν
λόγω άρθρο 37, παράγραφος 2, εφόσον
πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε πριν
από τις 3 Οκτωβρίου 1989.

Αιτιολόγηση
Οι οδηγίες 80/154/ΕΚ και 80/155/ΕΚ διατηρούνται σε ισχύ.

Τροπολογία 66
 Άρθρο 40

1. Η εισαγωγή στη φαρµακευτική
εκπαίδευση προϋποθέτει την κατοχή
διπλώµατος ή πιστοποιητικού που
παρέχει πρόσβαση, για τις υπό εξέταση
σπουδές, στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα ή
σε ανώτατα ιδρύµατα επιπέδου
αναγνωρισµένου ως ισοδύναµου, ενός

 ∆ιαγράφεται
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κράτους µέλους.
2. Ο τίτλος φαρµακευτικής εκπαίδευσης
βεβαιώνει εκπαίδευση διάρκειας
τουλάχιστον πέντε ετών, από τα οποία
τουλάχιστον:
α) τέσσερα έτη θεωρητικής και
πρακτικής διδασκαλίας πλήρους
παρακολούθησης σε πανεπιστήµιο,
ανώτατο ίδρυµα επιπέδου
αναγνωρισµένου ως ισοδύναµου ή υπό
την εποπτεία πανεπιστηµίου·
β) έξι µήνες πρακτικής άσκησης σε
φαρµακείο ανοικτό προς το κοινό ή σε
νοσοκοµείο υπό την εποπτεία της
φαρµακευτικής υπηρεσίας του
νοσοκοµείου αυτού.
Ο εν λόγω κύκλος σπουδών αφορά
τουλάχιστον το πρόγραµµα του
παραρτήµατος V, σηµείο 5.6.2.
Οι κατάλογοι µε τους τοµείς γνώσεων που
παρατίθενται στο παράρτηµα V, σηµείο
5.6.2, δύνανται να τροποποιηθούν
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
54, παράγραφος 2, µε σκοπό την
προσαρµογή τους στην επιστηµονική και
τεχνολογική πρόοδο.
Η επικαιροποίηση δεν είναι δυνατόν να
συνεπάγεται, για κανένα κράτος µέλος,
τροποποίηση των νοµοθετικών αρχών
που ισχύουν για το καθεστώς των
επαγγελµάτων όσον αφορά την
εκπαίδευση και τους όρους πρόσβασης
των φυσικών προσώπων.

Αιτιολόγηση
Οι οδηγίες 85/432/ΕΚ και 85/433/ΕΚ διατηρούνται σε ισχύ.

Τροπολογία 67
Άρθρο 41

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

 ∆ιαγράφεται
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παράρτηµα V, σηµείο 5.6.4.
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.
3. Εφόσον, σε ένα κράτος µέλος, η
ανάληψη µίας από τις φαρµακευτικές
δραστηριότητες ή η άσκησή της
εξαρτάται, εκτός από την κατοχή τίτλου
εκπαίδευσης για τον οποίο γίνεται λόγος
στο παράρτηµα V, σηµείο 5.6.4, από την
απαίτηση συµπληρωµατικής
επαγγελµατικής πείρας, το εν λόγω
κράτος µέλος αναγνωρίζει ως επαρκή
προς τούτο απόδειξη βεβαίωση των
αρµοδίων αρχών του κράτους µέλους
καταγωγής σύµφωνα µε την οποία ο
ενδιαφερόµενος άσκησε τις υπό εξέταση
δραστηριότητες στο κράτος µέλος
καταγωγής για αντίστοιχο χρονικό
διάστηµα.
4. Εφόσον, κατά τις 16 Σεπτεµβρίου
1985, ισχύει σε κράτος µέλος
διαγωνισµός µε δοκιµές για την επιλογή
µεταξύ των δικαιούχων της παραγράφου
1 εκείνων που θα οριστούν κύριοι νέων
φαρµακείων των οποίων η δηµιουργία
αποφασίστηκε στο πλαίσιο εθνικού
συστήµατος γεωγραφικής κατανοµής, το
συγκεκριµένο κράτος µέλος δύναται,
κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1,
να διατηρήσει τον εν λόγω διαγωνισµό
και να υποβάλει σε αυτόν τους υπηκόους
των κρατών µελών που διαθέτουν έναν
από τους τίτλους φαρµακευτικής
εκπαίδευσης που αναφέρονται στο
παράρτηµα V, σηµείο 5.6.4, ή οι οποίοι
επωφελούνται από τις διατάξεις του
άρθρου 21.
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Αιτιολόγηση
Οι οδηγίες 85/432/ΕΚ και 85/433/ΕΚ διατηρούνται σε ισχύ..

Τροπολογία 68
 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.
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.
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.
Η εν λόγω επικαιροποίηση δεν είναι
δυνατόν να συνεπάγεται, για κανένα
κράτος µέλος, τροποποίηση των
νοµοθετικών αρχών που ισχύουν για το
καθεστώς των επαγγελµάτων όσον αφορά
την εκπαίδευση και τους όρους
πρόσβασης των φυσικών προσώπων.

 ∆ιαγράφεται

Αιτιολόγηση
Η οδηγία 85/384/ΕΚ διατηρείται σε ισχύ.

Τροπολογία 69
 Άρθρο 43

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 42,
αναγνωρίζεται επίσης ότι πληροί το
άρθρο 20 η τριετής εκπαίδευση των
« Fachhochschulen » στην

 ∆ιαγράφεται
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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
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.
2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο
42 και στα πλαίσια των προσπαθειών για
την κοινωνική αναβάθµιση ή την
αναβάθµιση των προγραµµάτων
πανεπιστηµιακών σπουδών µε µερική
απασχόληση, αναγνωρίζεται επίσης ότι
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 20 η
εκπαίδευση που ικανοποιεί τις απαιτήσεις
για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 42
και πιστοποιείται από εξέταση στην
αρχιτεκτονική η οποία ολοκληρώνεται
επιτυχώς από πρόσωπο που εργάζεται επί
επτά και πλέον έτη στον τοµέα της
αρχιτεκτονικής υπό τον έλεγχο ενός
αρχιτέκτονα ή ενός γραφείου
αρχιτεκτόνων. Η εξέταση αυτή πρέπει να
είναι πανεπιστηµιακού επιπέδου και να
ισοδυναµεί προς την εξέταση στο τέλος
των σπουδών η οποία αναφέρεται στο
άρθρο 42, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο.
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Αιτιολόγηση
Η οδηγία 85/384/ΕΚ διατηρείται σε ισχύ.

Τροπολογία 70
 Άρθρο 44

1. Για τους σκοπούς της παρούσας
οδηγίας, οι επαγγελµατικές
δραστηριότητες του αρχιτέκτονα είναι οι
δραστηριότητες που ασκούνται συνήθως
βάσει του επαγγελµατικού τίτλου του
αρχιτέκτονα.
2. Θεωρούνται ότι πληρούν τους
απαιτούµενους όρους για την άσκηση των
δραστηριοτήτων του αρχιτέκτονα, βάσει
του επαγγελµατικού τίτλου του
αρχιτέκτονα, οι υπήκοοι κράτους µέλους
που είναι εξουσιοδοτηµένοι να φέρουν τον
εν λόγω τίτλο κατ� εφαρµογήν νόµου που
παραχωρεί στην αρµόδια αρχή κράτους
µέλους τη δυνατότητα να χορηγεί τον
τίτλο αυτό στους υπηκόους των κρατών
µελών οι οποίοι διακρίνονται µεταξύ τους
κυρίως βάσει της ποιότητας των έργων
τους στον τοµέα της αρχιτεκτονικής. Η
ιδιότητα του αρχιτέκτονα των
ενδιαφεροµένων βεβαιώνεται από
πιστοποιητικό που χορηγεί το κράτος
µέλος καταγωγής τους.

 ∆ιαγράφεται

Αιτιολόγηση
 Η οδηγία 85/384/ΕΚ διατηρείται σε ισχύ.

Τροπολογία 71
 Άρθρο 45

1. Κάθε κράτος µέλος αναγνωρίζει τους
τίτλους εκπαίδευσης του αρχιτέκτονα που
αναφέρονται στο παράρτηµα VI, σηµείο
6.3, οι οποίοι χορηγούνται από τα άλλα
κράτη µέλη και πιστοποιούν εκπαίδευση
που άρχισε το αργότερο κατά το κρίσιµο
ακαδηµαϊκό έτος που αναφέρεται στο εν
λόγω παράρτηµα, ακόµη και αν δεν
πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 42, παρέχοντάς
τους το ίδιο αποτέλεσµα στο έδαφός του
µε εκείνο των σχετικών τίτλων
εκπαίδευσης που χορηγεί όσον αφορά την
πρόσβαση στις επαγγελµατικές

 ∆ιαγράφεται
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δραστηριότητες του αρχιτέκτονα και την
άσκησή τους.
Υπό τους όρους αυτούς, αναγνωρίζονται
οι βεβαιώσεις των αρµοδίων αρχών της
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της
Γερµανίας που πιστοποιούν την
αντίστοιχη ισοδυναµία των τίτλων
εκπαίδευσης που χορηγούνται από τις 8
Μαΐου 1945 από τις αρµόδιες αρχές της
Γερµανικής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας µε τους
τίτλους που παρατίθενται στο εν λόγω
παράρτηµα.
2. Με την επιφύλαξη της
παραγράφου 1, κάθε κράτος µέλος
αναγνωρίζει, παρέχοντας ως προς την
πρόσβαση στις επαγγελµατικές
δραστηριότητες του αρχιτέκτονα και την
άσκηση αυτών βάσει του επαγγελµατικού
τίτλου του αρχιτέκτονα το ίδιο
αποτέλεσµα στο έδαφός του µε τους
τίτλους εκπαίδευσης που χορηγεί, τις
βεβαιώσεις που χορηγούνται στους
υπηκόους των κρατών µελών από τα
κράτη µέλη που εφαρµόζουν κανονιστική
ρύθµιση ως προς την ανάληψη και την
άσκηση των δραστηριοτήτων του
αρχιτέκτονα κατά τις ακόλουθες
ηµεροµηνίες:
α) 1η Ιανουαρίου 1995 για την
Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία
β) 5 Αυγούστου 1987 για τα άλλα
κράτη µέλη.
Οι αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο
βεβαιώσεις πιστοποιούν ότι ο κάτοχός
τους έλαβε την άδεια να κάνει χρήση του
επαγγελµατικού τίτλου του αρχιτέκτονα
το αργότερο κατά την ηµεροµηνία αυτή
και ότι αφιερώθηκε πράγµατι, στο
πλαίσιο της εν λόγω κανονιστικής
ρύθµισης, στις συγκεκριµένες
δραστηριότητες επί τουλάχιστον τρία
συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών
πριν από την χορήγηση της βεβαίωσης.

Αιτιολόγηση
Η οδηγία 85/384/ΕΚ διατηρείται σε ισχύ.
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Τροπολογία 72
 Άρθρο 46

1. Εφόσον αποφαίνονται επί αίτησης για
την άσκηση του οικείου νοµοθετικώς
κατοχυρωµένου επαγγέλµατος κατ�
εφαρµογήν του παρόντος τίτλου, οι
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους
υποδοχής δύνανται να απαιτήσουν τα
έγγραφα και τα πιστοποιητικά του
παραρτήµατος VII.

Η ηµεροµηνία έκδοσης των εγγράφων που
αναφέρονται στο παράρτηµα VII, σηµείο
1, δεν µπορεί, κατά την προσκόµισή τους,
να υπερβαίνει τους τρεις µήνες.

Τα κράτη µέλη, οι οργανισµοί και άλλα
νοµικά πρόσωπα διασφαλίζουν το
απόρρητο των παρεχόµενων πληροφοριών.

 1. Εφόσον αποφαίνονται επί αίτησης για
την άσκηση του οικείου νοµοθετικώς
κατοχυρωµένου πνευµατικού
επαγγέλµατος κατ� εφαρµογήν του
παρόντος τίτλου, οι αρµόδιες αρχές του
κράτους µέλους υποδοχής δύνανται να
απαιτήσουν τα έγγραφα και τα
πιστοποιητικά του παραρτήµατος VII.

Η ηµεροµηνία έκδοσης των εγγράφων που
αναφέρονται στο παράρτηµα VII, σηµείο
1, δεν µπορεί, κατά την προσκόµισή τους,
να υπερβαίνει τους τρεις µήνες.

Τα κράτη µέλη, οι οργανισµοί και άλλα
νοµικά πρόσωπα διασφαλίζουν το
απόρρητο των παρεχόµενων πληροφοριών.

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.

Το κράτος µέλος καταγωγής εξακριβώνει
τα πραγµατικά περιστατικά και οι αρχές
του αποφασίζουν για τη φύση και το εύρος
των ερευνών που πρέπει να διενεργηθούν
και κοινοποιούν στο κράτος µέλος
υποδοχής τα συµπεράσµατα που συνάγουν
από τις παρεχόµενες πληροφορίες.

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.

Το κράτος µέλος καταγωγής εξακριβώνει
τα πραγµατικά περιστατικά και οι αρχές
του αποφασίζουν για τη φύση και το εύρος
των ερευνών που πρέπει να διενεργηθούν
και κοινοποιούν στο κράτος µέλος
υποδοχής τα συµπεράσµατα που συνάγουν
από τις παρεχόµενες πληροφορίες.

3.  Εφόσον κράτος µέλος υποδοχής απαιτεί
από τους υπηκόους του ένορκη ή επίσηµη
δήλωση για την πρόσβαση σε νοµοθετικώς
κατοχυρωµένο επάγγελµα και στις
περιπτώσεις όπου ο τύπος της εν λόγω
ένορκης ή επίσηµης δήλωσης δεν δύναται
να χρησιµοποιηθεί από τους υπηκόους των
άλλων κρατών µελών, το κράτος µέλος
µεριµνά ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί
από τον ενδιαφερόµενο κατάλληλος και

3. Εφόσον κράτος µέλος υποδοχής απαιτεί
από τους υπηκόους του ένορκη ή επίσηµη
δήλωση για την πρόσβαση σε νοµοθετικώς
κατοχυρωµένο πνευµατικό επάγγελµα και
στις περιπτώσεις όπου ο τύπος της εν λόγω
ένορκης ή επίσηµης δήλωσης δεν δύναται
να χρησιµοποιηθεί από τους υπηκόους των
άλλων κρατών µελών, το κράτος µέλος
µεριµνά ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί
από τον ενδιαφερόµενο κατάλληλος και
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ισοδύναµος τύπος. ισοδύναµος τύπος.

Αιτιολόγηση
Αυτεξήγητη.

Τροπολογία 73
 Άρθρο 47

 1. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
υποδοχής βεβαιώνει την παραλαβή του
φακέλου του αιτούντος εντός ενός µηνός
από την εν λόγω παραλαβή και τον
ενηµερώνει για τα τυχόν ελλείποντα
έγγραφα.

1. Η επαγγελµατική τάξη ή ο ανάλογος
αρµόδιος οργανισµός του κράτους µέλους
υποδοχής βεβαιώνει την παραλαβή του
φακέλου του αιτούντος εντός ενός µηνός
από την εν λόγω παραλαβή και τον
ενηµερώνει για τα τυχόν ελλείποντα
έγγραφα.

Αιτιολόγηση
Η επαγγελµατική τάξη ή ανάλογος οργανισµός του κράτους µέλους υποδοχής θα είναι αρµόδιοι
για την αναγνώριση του επαγγελµατικού προσόντος και τούτο προκειµένου να καταστεί
ταχύτερη και διαφανέστερη η διαδικασία.

Τροπολογία 74
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.

Αιτιολόγηση
Βλέπε αιτιολόγηση τροπολογίας 29.
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Τροπολογία 75
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.

∆ιαγράφεται

Αιτιολόγηση
Είναι σωστό να µεριµνήσει ο επαγγελµατίας µετανάστης για την απόκτηση των γλωσσικών
γνώσεων και όχι το κράτος υποδοχής.

Τροπολογία 76
 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 αρχές
διασφαλίζουν τον εµπιστευτικό χαρακτήρα
των πληροφοριών που ανταλλάσσουν.

Αιτιολόγηση
Βλέπε αιτιολόγηση τροπολογίας 72.

Τροπολογία 77
Άρθρο 52, παράγραφος 2

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.

 ∆ιαγράφεται

Αιτιολόγηση
Βλέπε αιτιολόγηση τροπολογίας 72.
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Τροπολογία 78
 Άρθρο 52, παράγραφος 3

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.
Οι συντονιστές αναλαµβάνουν τα
ακόλουθα καθήκοντα:

3. Οι εθνικοί φορείς των επαγγελµατικών
τάξεων ή οι ανάλογοι οργανισµοί
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.

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.

Αιτιολόγηση
Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 72.

Τροπολογία 79
 Άρθρο 54, παράγραφος 2

 2. Εφόσον γίνεται µνεία στην παρούσα
παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και
7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8
της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο
5, παράγραφος 6, της απόφασης
1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο µήνες.

2. Εφόσον γίνεται µνεία στην παρούσα
παράγραφο, εφαρµόζεται η ακόλουθη
διαδικασία:

α) Η Επιτροπή επικουρείται από µια
επιτροπή την οποία αποτελούν
αντιπρόσωποι των κρατών µελών και της
οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της
Επιτροπής.
β) Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής
υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο
των µέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η
επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της για το
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σχέδιο αυτό, ενδεχοµένως µε ψηφοφορία
µέσα σε προθεσµία που µπορεί να ορίσει
ο πρόεδρος ανάλογα µε τον επείγοντα
χαρακτήρα του θέµατος. Η γνώµη
διατυπώνεται µε την πλειοψηφία που
προβλέπεται στο άρθρο 205 παράγραφος
2 της Συνθήκης για την έκδοση των
αποφάσεων που καλείται να λάβει το
Συµβούλιο βάσει πρότασης της
Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην
επιτροπή οι ψήφοι των αντιπροσώπων
των κρατών µελών σταθµίζονται
σύµφωνα µε το προαναφερόµενο άρθρο.
Ο πρόεδρος δεν λαµβάνει µέρος στην
ψηφοφορία.
γ) Όταν η επιτροπή γνωµοδοτήσει
ευνοϊκά, η Επιτροπή εγκρίνει το οριστικό
σχέδιο. Σε περίπτωση αρνητικής γνώµης
ή ελλείψει γνώµης της επιτροπής, η
Επιτροπή παρουσιάζει το συντοµότερο
δυνατόν ένα νέο σχέδιο προσπαθώντας να
λάβει υπόψη τη θέση της επιτροπής και
της το υποβάλλει·  η επιτροπή µπορεί να
διατυπώσει παρατηρήσεις εντός
προθεσµίας ενός µηνός από την
αποστολή του νέου σχεδίου. Βάσει των
παρατηρήσεων αυτών η Επιτροπή
εκπονεί το οριστικό της σχέδιο. Η
έλλειψη γνωµοδότησης εντός των
προκαθορισθεισών προθεσµιών δεν
εµποδίζει την εκπόνηση ενός οριστικού
σχεδίου.
δ) Η Επιτροπή αποστέλλει το
συντοµότερο δυνατόν το οριστικό της
σχέδιο ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Στην
περίπτωση που κανένα από τα δύο
όργανα δεν διατυπώσει αντιρρήσεις εντός
προθεσµίας ενός µηνός από την
αποστολή του σχεδίου, το προτεινόµενο
µέτρο εγκρίνεται από την Επιτροπή. Η
προθεσµία ενός µηνός για τη διατύπωση
αντιρρήσεων θα παραταθεί για έναν
επιπλέον µήνα κατόπιν αιτήµατος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου.
ε) Στην περίπτωση που το Ευρωπαϊκό
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Κοινοβούλιο µε απόλυτη πλειοψηφία των
µελών του, ή το Συµβούλιο µε πλειοψηφία
που προβλέπεται στο άρθρο 205
παράγραφος 2 της Συνθήκης,
διατυπώσουν εντός προθεσµίας ενός
µηνός από την αποστολή του οριστικού
σχεδίου της Επιτροπής, ενδεχοµένως µε
παράταση ενός ακόµη µηνός, αντιρρήσεις
σε σχέση µε το εν λόγω σχέδιο, η
Επιτροπή αποσύρει το σχέδιό της και
παρουσιάζει πρόταση πράξης σύµφωνα
µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 251 της Συνθήκης ή εγκρίνει το
προτεινόµενο µέτρο τροποποιώντας
ενδεχοµένως το σχέδιό της προκειµένου
να λάβει υπόψη τις διατυπωθείσες
αντιρρήσεις.
στ) Στην περίπτωση που, για λόγους
ιδιαίτερα επείγοντος χαρακτήρα, οι
προθεσµίες της διαδικασίας ρύθµισης δεν
µπορούν να τηρηθούν, η Επιτροπή µπορεί
να εγκρίνει τα εκτελεστικά µέτρα αφού
λάβει τη γνωµοδότηση της ρυθµιστικής
επιτροπής σύµφωνα µε την παράγραφο 2
και την κοινοποιεί αµέσως στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο
και τα κράτη µέλη.  Εντός προθεσµίας
ενός µηνός από την κοινοποίηση αυτή, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφασίζοντας
µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, ή
το Συµβούλιο αποφασίζοντας µε
πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο
205 παράγραφος 2, µπορούν να
διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους.  Στην
περίπτωση αυτή η Επιτροπή µπορεί τόσο
να αποσύρει το εγκριθέν µέτρο και να
παρουσιάσει πρόταση πράξης εντός των
προθεσµιών της διαδικασίας που
προβλέπει το άρθρο 251 της Συνθήκης
είτε να διατηρήσει το µέτρο, ενδεχοµένως
τροποποιώντας το, προκειµένου να λάβει
υπόψη τις διατυπωθείσες αντιρρήσεις.
ζ) Η παρούσα απόφαση δεν τροποποιεί
τις διαδικασίες προστασίας και
επείγοντος χαρακτήρα που προβλέπονται
σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου για την
ασφάλεια, την ανθρώπινη υγεία και την
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υγεία των ζώων ή το περιβάλλον από µια
βασική πράξη εγκριθείσα σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 251 της
Συνθήκης.»

Αιτιολόγηση
Όσον αφορά την επιτροπή για τα επαγγελµατικά προσόντα, προβλέπεται ότι θα αποφασίζει
σύµφωνα µε την προτεινόµενη διαδικασία απόφασης που ενέκρινε η Επιτροπή στο έγγραφο
COM(2002) 719 που τροποποιεί την απόφαση 1999/468/ΕΚ και για τις πράξεις που
εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία συναπόφασης.

Τροπολογία 80
Άρθρο 54α (νέο)

 Άρθρο 54α νέο
Ευρωπαϊκό συµβούλιο πνευµατικών
επαγγελµάτων
1. Ιδρύεται ένα ευρωπαϊκό συµβούλιο
πνευµατικών επαγγελµάτων
αποτελούµενο από έναν εκπρόσωπο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έναν του
Συµβουλίου της Ένωσης, έναν της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έναν εκπρόσωπο
της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής, έναν εκπρόσωπο της
Επιτροπής Περιφερειών, έναν
εκπρόσωπο από κάθε κράτος µέλος και
έναν εκπρόσωπο για έκαστο των
επαγγελµατικών ευρωπαϊκών οργανισµών
βάσει του άρθρου 15, καθώς και έναν
εκπρόσωπο των ευρωπαϊκών
συνδικαλιστικών οργανώσεων των
πνευµατικών επαγγελµατιών και των
ευρωπαϊκών ενώσεων των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης.
2. Το Συµβούλιο συνπροεδρεύεται από
τον εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου και τον
εκπρόσωπο του Συµβουλίου της Ένωσης.
Η γραµµατεία εξασφαλίζεται από τις
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι
φορείς κοινωνικής ασφάλισης βάσει της
παραγράφου 1, προκειµένου  να µπορούν
να ορίζουν έναν εκπρόσωπο στο
Συµβούλιο αυτό, θα πρέπει να είναι
εγγεγραµµένοι στην επιτούτου επετηρίδα
την οποία αναλαµβάνει η Επιτροπή.
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4. Οι διατάξεις σχετικά µε τις απαιτήσεις
αντιπροσωπευτικότητας,
δηµοκρατικότητας και διαφάνειας που
θα πρέπει να έχουν οι οργανώσεις
προκειµένου να µπορούν να εγγραφούν
στην επετηρίδα, καθώς και οι κανόνες
σχετικά µε την τήρηση της επετηρίδας
αυτής, θα καθορισθούν σύµφωνα µε την
διαδικασία βάσει του άρθρου 54, παρ. 2.
5. Στο πλαίσιο του Συµβουλίου αυτού,
δηµιουργείται µια τράπεζα δεδοµένων
όπου τα κράτη µέλη διοχετεύουν τα
στοιχεία σχετικά µε τους επαγγελµατίες
που ασκούν υπό καθεστώς ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών το επάγγελµά τους
και εκείνους που το ασκούν υπό
καθεστώς ελευθερίας εγκατάστασης.

Αιτιολόγηση
Πρέπει να θεσπισθεί ένα φόρουµ µονίµου διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο οποίο θα
λαµβάνουν µέρος τα κοινοτικά θεσµικά όργανα, τα κράτη µέλη και οι επαγγελµατικοί
οργανισµοί.

Είναι επίσης αναγκαίο να δηµιουργηθεί µια τράπεζα δεδοµένων προκειµένου να
γνωστοποιούνται αµέσως τα στοιχεία σχετικά µε την κινητικότητα των επαγγελµατιών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 81
Άρθρο 57

 Οι οδηγίες 77/452/ΕΟΚ, 77/453/ΕΟΚ,
78/686/ΕΟΚ, 78/687/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ,
78/1027/ΕΟΚ, 80/154/ΕΟΚ, 80/155/ΕΟΚ,
85/384/ΕΟΚ, 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ,
89/48/ΕΟΚ, 92/51/ΕΟΚ, 93/16/ΕΟΚ και
1999/42/ΕΚ παύουν να ισχύουν από την
ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο
58.
Οι αναφορές στις καταργούµενες οδηγίες
λογίζεται ότι γίνονται στην παρούσα
οδηγία.

 Οι οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ
παύουν να ισχύουν από την ηµεροµηνία
που προβλέπεται στο άρθρο 58.
Οι αναφορές στις καταργούµενες οδηγίες
λογίζεται ότι γίνονται στην παρούσα
οδηγία.

Αιτιολόγηση
Οι τοµεακές οδηγίες και η οδηγία 1999/42/ΕΚ παραµένουν σε ισχύ.

Τροπολογία 82
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, τίτλος

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

διάρθρωσης που µνηµονεύονται
στο άρθρο 11, παράγραφος 2, δεύτερο
εδάφιο, σηµείο α)

Αιτιολόγηση
Οι τοµεακές οδηγίες παραµένουν σε ισχύ.

Τροπολογία 83
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, τίτλος

Κατάλογος των νοµοθετικώς
κατοχυρωµένων εκπαιδεύσεων που
µνηµονεύονται στο άρθρο 11, παράγραφος
4, δεύτερο εδάφιο, σηµείο β)

 Κατάλογος των νοµοθετικώς
κατοχυρωµένων εκπαιδεύσεων που
µνηµονεύονται στο άρθρο 11, παράγραφος
2, δεύτερο εδάφιο, σηµείο β)

Αιτιολόγηση
Οι τοµεακές οδηγίες παραµένουν σε ισχύ.

Τροπολογία 84
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

 Το παράρτηµα καταργείται

Αιτιολόγηση
Οι τοµεακές οδηγίες παραµένουν σε ισχύ.

Τροπολογία 85
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

 Το παράρτηµα καταργείται

Αιτιολόγηση
Οι τοµεακές οδηγίες παραµένουν σε ισχύ.

Τροπολογία 86
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

 Το παράρτηµα καταργείται

Αιτιολόγηση
Οι τοµεακές οδηγίες παραµένουν σε ισχύ.


