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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Μαρτίου 2007
για τη σύσταση της ομάδας συντονιστών για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
(2007/172/ΕΚ)
συντονιστές που ορίζονται από τα κράτη μέλη βάσει της
οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, η
εντολή των συντονιστών είναι να προωθούν την ομοιόμορφη
εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας και να συλλέγουν όλες τις
πληροφορίες που είναι σχετικές με την εφαρμογή της.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της συνθήκης αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στα κράτη μέλη το
καθήκον της εξάλειψης των εμποδίων για την ελεύθερη
κυκλοφορία των προσώπων και των υπηρεσιών. Για τους
υπηκόους των κρατών μελών, η ελεύθερη κυκλοφορία
σημαίνει κυρίως τη δυνατότητα να ασκούν επαγγελματική
δραστηριότητα, ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί, σε
κράτος μέλος εκτός από εκείνο στο οποίο απέκτησαν τα
επαγγελματικά τους προσόντα. Επιπλέον, το άρθρο 47 της
συνθήκης στοχεύει στην εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πλήρως καταρτισμένων επαγγελματιών στον
τομέα των επαγγελμάτων που είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένα ως προς τα προσόντα.
Η οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων εκδόθηκε για να
εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των πλήρως καταρτισμένων επαγγελματιών στις περιπτώσεις στις οποίες η πρόσβαση σε ένα επάγγελμα υπόκειται σε νομοθετική κατοχύρωση ως προς τα προσόντα από τα κράτη μέλη (1). Η εν
λόγω οδηγία ενοποιεί δεκαπέντε υπάρχουσες οδηγίες και
στοχεύει στην απλούστευση των υπαρχόντων καθεστώτων
αναγνώρισης καθώς επίσης και στην περαιτέρω διευκόλυνση
της προσωρινής παροχής υπηρεσιών. Προκειμένου να εφαρμοστεί η οδηγία αυτή και για να αναπτυχθεί η εσωτερική
αγορά στις περιπτώσεις στις οποίες τα επαγγέλματα υπόκεινται σε νομοθετική κατοχύρωση ως προς τα προσόντα, η
Επιτροπή θα χρειαστεί ενδεχομένως να αξιοποιήσει την εμπειρία των ειδικών που θα συμμετέχουν σε ένα συμβουλευτικό
όργανο.

(3)

Ενδείκνυται επομένως να συσταθεί μια ομάδα εμπειρογνωμόνων στον τομέα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και να καθοριστούν τα καθήκοντά της και η δομή
της.

(4)

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων αναμένεται ότι θα συμβάλει στην
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των επαγγελμάτων που είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένα ως προς τα
προσόντα.

(5)

Η ομάδα συντονιστών για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων πρέπει να αποτελείται από τους εθνικούς

(1) ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 363 της 20.12.2006,
σ. 141).

(6)

Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών από τα μέλη της ομάδας με την επιφύλαξη των
κανόνων της Επιτροπής στον τομέα της ασφάλειας που
καθορίζονται στο παράρτημα της απόφασης 2001/844/ΕΚ,
ΕΚΑΧ, Ευρατόμ (2).

(7)

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα μέλη
της ομάδας πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (3),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Ομάδα συντονιστών για την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων
Συγκροτείται η ομάδα συντονιστών για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, εφεξής «η ομάδα», με ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 2
Καθήκοντα
Τα καθήκοντα της ομάδας είναι τα εξής:
α) εξασφάλιση συνεργασίας μεταξύ των αρχών των κρατών μελών
και της Επιτροπής για ζητήματα σχετικά με την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων·
β) παρακολούθηση της εξέλιξης των πολιτικών που έχουν αντίκτυπο στα επαγγέλματα που είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένα
ως προς τα προσόντα·
γ) διευκόλυνση της εφαρμογής της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, ιδίως
μέσω της κατάρτισης σχετικών εγγράφων που θα αφορούν π.χ.
την ερμηνεία των κατευθυντηρίων γραμμών·
(2) ΕΕ L 317 της 3.12.2001, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/548/ΕΚ, Ευρατόμ (ΕΕ L 215 της 5.8.2006,
σ. 38).
(3) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
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δ) επίτευξη της ανταλλαγής εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών
στους τομείς που αναφέρονται στα προηγούμενα σημεία.
Άρθρο 3
Διαβουλεύσεις
Η Επιτροπή μπορεί να συμβουλεύεται την ομάδα για οποιοδήποτε
θέμα σχετικό με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ καθώς και,
γενικότερα, για θέματα σχετικά με την ανάπτυξη της εσωτερικής
αγοράς στον τομέα των επαγγελμάτων που είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένα ως προς τα προσόντα.
Άρθρο 4
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4.
Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε
συσκέψεις της ομάδας ή μιας υποομάδας δεν δημοσιεύονται εάν,
κατά τη γνώμη της Επιτροπής, οι συγκεκριμένες πληροφορίες αφορούν εμπιστευτικά θέματα.
5.
Η ομάδα και οι υποομάδες της συνεδριάζουν κατά κανόνα
στις εγκαταστάσεις της Επιτροπής και σύμφωνα με τις διαδικασίες
και το χρονοδιάγραμμα που αυτή έχει ορίσει. Η Επιτροπή παρέχει
γραμματειακές υπηρεσίες.
Στις συνεδριάσεις της ομάδας ή των υποομάδων της δύνανται να
συμμετέχουν υπάλληλοι της Επιτροπής για τους οποίους οι σχετικές
εργασίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

Σύνθεση — Διορισμός μελών
1.
Τα μέλη της ομάδας είναι οι συντονιστές που ορίζονται από
τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 4 της
οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

6.
Η ομάδα καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της με βάση
τους πρότυπους κανόνες διαδικασίας τους οποίους έχει θεσπίσει η
Επιτροπή.

Τα κράτη μέλη διορίζουν ίσο αριθμό αναπληρωματικών μελών για
τα μέλη της ομάδας. Τα εν λόγω αναπληρωματικά μέλη αντικαθιστούν αυτόματα τα απόντα μέλη.

7.
Η Επιτροπή δύναται να δημοσιεύει ή να τοποθετεί στο διαδίκτυο, στην αυθεντική γλώσσα του εκάστοτε εγγράφου, περιλήψεις,
συμπεράσματα, ή επιμέρους συμπεράσματα ή έγγραφα εργασίας της
ομάδας.

2.
Τα μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη της ομάδας παραμένουν στη θέση τους έως ότου αντικατασταθούν.
3.
Τα ονόματα των μελών συγκεντρώνονται, υφίστανται επεξεργασία και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 45/2001.
Άρθρο 5
Λειτουργία
1.

Η προεδρία της ομάδας ασκείται από την Επιτροπή.

2.
Η ομάδα δύναται, σε συμφωνία με την Επιτροπή, να συγκροτεί υποομάδες για την εξέταση ειδικών ζητημάτων με βάση την
εντολή που δίνει η ομάδα. Οι υποομάδες αυτές διαλύονται
αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους.
3.
Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής μπορεί να ζητήσει από εμπειρογνώμονες ή παρατηρητές με ειδίκευση σε ένα θέμα της ημερήσιας
διάταξης να συμμετάσχουν στις εργασίες της ομάδας ή στις συζητήσεις ή στις εργασίες μιας υποομάδας εάν, κατά τη γνώμη της
Επιτροπής, αυτό είναι απαραίτητο ή χρήσιμο.
Ειδικότερα, μπορούν να προσκληθούν ως παρατηρητές αντιπρόσωποι των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της
Ελβετίας.

Άρθρο 6
Επιστροφή εξόδων
Η Επιτροπή επιστρέφει τα έξοδα ταξιδίου, με ανώτατο όριο ένα
μέλος ή αναπληρωτή ανά κράτος μέλος, που συνδέονται με δραστηριότητες της ομάδας σύμφωνα με τους κανόνες της Επιτροπής
που ισχύουν σε θέματα αποζημίωσης εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.
Τα μέλη/οι αναπληρωτές, οι εμπειρογνώμονες και οι παρατηρητές
δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν.
Τα έξοδα συνεδριάσεων επιστρέφονται εντός των ορίων του ετήσιου
προϋπολογισμού που διατίθεται στην ομάδα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής.

Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2007.
Για την Επιτροπή
Charlie McCREEVY

Μέλος της Επιτροπής

