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BEKNOPTE MOTIVERING 

De Commissie wil een gestructureerde procedure in het leven roepen voor een 

evenredigheidstoetsing van de nieuwe maatregelen die de lidstaten nemen voor het creëren 

van een kader voor hun gereglementeerde beroepen. 

In dit ontwerpadvies wordt voorgesteld de gezondheidsberoepen van het toepassingsgebied 

van deze tekst uit te sluiten in het licht van de openbaredienstverleningstaak van 

gezondheidswerkers, een groep waarvan het specifieke karakter volgens de rapporteur 

onvoldoende in aanmerking wordt genomen in dit voorstel voor richtlijn. 

In het advies wordt de doelstelling van de Commissie erkend, alsmede het feit dat de vereiste 

van evenredigheid die is vastgelegd in artikel 59 van Richtlijn 2005/36/EG over erkenning 

van beroepskwalificaties, ook van toepassing is op de maatregelen inzake 

gezondheidswerkers. Maar de bepalingen van hoger genoemde richtlijn worden voldoende 

geacht; ze moeten niet ingewikkelder worden gemaakt door een systematische 

evenredigheidstoetsing vooraf in te stellen. 

De rapporteur is op de hoogte van de problemen die bepaalde lidstaten hebben bij de 

uitvoering van het evenredigheidsbeginsel en begrijpt dat de Commissie de regels wil 

verduidelijken. In dit geval, en met betrekking tot de gezondheidswerkers en de vereiste van 

bescherming van de volksgezondheid, is zij evenwel van oordeel dat de voorstellen van de 

Commissie te ingewikkeld zijn om toe te passen en teveel administratieve rompslomp 

meebrengen. Een horizontale wetgeving goedkeuren die zo beperkend is om specifieke 

problemen op te lossen, is ongepast. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 

Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in 

aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Er moet voor worden gezorgd dat 

de lidstaten hun verantwoordelijkheden 

die zijn gedefinieerd in artikel 168 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU), strikt naleven 

met betrekking tot hun 

gezondheidszorgbeleid en de manier 



 

PE604.870v03-00 4/17 AD\1139109NL.docx 

NL 

waarop zij de verstrekking van 

gezondheidsdiensten en geneeskundige 

verzorging door de hiertoe aangewezen 

gereglementeerde beroepen organiseren. 

Met het oog hierop moeten de genoemde 

gereglementeerde beroepen worden 

uitgesloten van het toepassingsgebied van 

de onderhavige richtlijn. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De bewijslast inzake 

rechtvaardiging en evenredigheid ligt bij de 

lidstaten. De rechtvaardigingsgronden die 

een lidstaat voor regelgeving aanvoert, 

moeten dus vergezeld gaan van een analyse 

van de geschiktheid en evenredigheid van 

de door deze lidstaat genomen maatregel, 

alsmede van specifieke gegevens ter 

onderbouwing van zijn betoog. 

(9) De bewijslast inzake 

rechtvaardiging en evenredigheid ligt bij de 

lidstaten. De rechtvaardigingsgronden die 

een lidstaat voor regelgeving aanvoert, 

moeten dus vergezeld gaan van een analyse 

van de geschiktheid en evenredigheid van 

de door deze lidstaat genomen maatregel, 

alsmede van specifieke gegevens ter 

onderbouwing van zijn betoog. Dit mag de 

lidstaten er niet van weerhouden 

onmiddellijk de maatregelen op het gebied 

van gezondheidszorg te nemen die volgens 

hen noodzakelijk zijn voor de 

bescherming van de volksgezondheid. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Wanneer voor de toegang tot en de 

uitoefening van bepaalde activiteiten als 

werknemer of zelfstandige moet worden 

voldaan aan bepaalde voorschriften met 

betrekking tot specifieke 

beroepskwalificaties, die direct of indirect 

door de lidstaten zijn vastgesteld, is het 

noodzakelijk om ervoor te zorgen dat die 

voorschriften worden gerechtvaardigd door 

(12) Wanneer voor de toegang tot en de 

uitoefening van bepaalde activiteiten als 

werknemer of zelfstandige moet worden 

voldaan aan bepaalde voorschriften met 

betrekking tot specifieke 

beroepskwalificaties, die direct of indirect 

door de lidstaten zijn vastgesteld, is het 

noodzakelijk om ervoor te zorgen dat die 

voorschriften worden gerechtvaardigd door 



 

AD\1139109NL.docx 5/17 PE604.870v03-00 

 NL 

doelstellingen van algemeen belang, zoals 

die bedoeld in het Verdrag, te weten 

openbare orde, openbare veiligheid en 

volksgezondheid, of uit hoofde van 

dwingende redenen van algemeen belang, 

die als zodanig zijn erkend in de 

rechtspraak van het Hof van Justitie. Het is 

belangrijk ervoor te zorgen dat de 

doelstellingen van algemeen belang 

adequaat worden afgebakend om de 

intensiteit van de reglementering te 

bepalen. Om bijvoorbeeld een hoog niveau 

van bescherming van de volksgezondheid 

te waarborgen, moeten de lidstaten 

beschikken over een beoordelingsvrijheid 

wat betreft het niveau van bescherming dat 

zij voor de volksgezondheid wensen en de 

manier waarop dit niveau moet worden 

bereikt. Tevens moet worden verduidelijkt 

dat de door het Hof van Justitie erkende 

dwingende redenen van algemeen belang 

ook redenen omvatten zoals handhaving 

van het financiële evenwicht van het 

socialezekerheidsstelsel, bescherming van 

consumenten, afnemers van diensten en 

werknemers, bescherming van een goede 

rechtsbedeling, eerlijkheid van 

handelstransacties, fraudebestrijding en 

voorkomen van belastingontduiking en -

ontwijking, verkeersveiligheid, 

bescherming van het milieu en het stedelijk 

milieu, diergezondheid, intellectuele 

eigendom, bescherming en instandhouding 

van het nationaal historisch en artistiek 

erfgoed, en doelstellingen van het sociaal 

beleid en het cultuurbeleid. Volgens vaste 

rechtspraak kunnen zowel zuiver 

economische redenen, waarmee in wezen 

protectionistische doeleinden worden 

nagestreefd, als zuiver administratieve 

redenen, zoals het verrichten van controles 

of het verzamelen van statistieken, geen 

dwingende redenen van algemeen belang 

zijn. 

doelstellingen van algemeen belang, zoals 

die bedoeld in het VWEU, te weten 

openbare orde, openbare veiligheid en 

volksgezondheid, of uit hoofde van 

dwingende redenen van algemeen belang, 

die als zodanig zijn erkend in de 

rechtspraak van het Hof van Justitie. Waar 

deze doelstellingen aan de orde zijn moet 

de reglementering van beroepen niet 

zozeer als belemmering van concurrentie 

en vrij verkeer worden beschouwd, maar 

als noodzakelijke bescherming van het 

openbaar belang. Het is belangrijk ervoor 

te zorgen dat de doelstellingen van 

algemeen belang adequaat worden 

afgebakend om de intensiteit van de 

reglementering te bepalen. Er moet 

bijvoorbeeld rekening worden gehouden 

met het feit dat de gezondheid en het leven 

van mensen het belangrijkste goed en het 

grootste belang zijn die door het VWEU 

worden beschermd. Om een hoog niveau 

van bescherming van de volksgezondheid 

te waarborgen, moeten de lidstaten 

derhalve beschikken over een 

beoordelingsvrijheid wat betreft het niveau 

van bescherming dat zij voor de 

volksgezondheid wensen en de manier 

waarop dit niveau moet worden bereikt. 

Tevens moet worden verduidelijkt dat de 

door het Hof van Justitie erkende 

dwingende redenen van algemeen belang 

ook redenen omvatten zoals handhaving 

van het financiële evenwicht van het 

socialezekerheidsstelsel, bescherming van 

consumenten, afnemers van diensten, 

waaronder patiënten, en werknemers; 

bescherming van een goede rechtsbedeling, 

eerlijkheid van handelstransacties, 

fraudebestrijding en voorkomen van 

belastingontduiking en -ontwijking, 

verkeersveiligheid, bescherming van het 

milieu en het stedelijk milieu, 

diergezondheid, intellectuele eigendom, 

bescherming en instandhouding van het 

nationaal historisch en artistiek erfgoed, en 

doelstellingen van het sociaal beleid en het 

cultuurbeleid. Volgens vaste rechtspraak 

kunnen zowel zuiver economische redenen, 
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waarmee in wezen protectionistische 

doeleinden worden nagestreefd, als zuiver 

administratieve redenen, zoals het 

verrichten van controles of het verzamelen 

van statistieken, geen dwingende redenen 

van algemeen belang zijn. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Waar een reglementering 

van beroepen gerechtvaardigd wordt door 

de bescherming van de volksgezondheid, 

moet rekening worden gehouden met de 

bijzondere kenmerken van 

gezondheidsdiensten. 

Gezondheidsdiensten verschillen sterk van 

andere diensten en patiënten verschillen 

sterk van andere afnemers van diensten. 

Bijgevolg moet worden aangenomen dat 

gezondheidsberoepen doorgaans 

gereglementeerde beroepen zijn. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 ter) In deze richtlijn moet 

ernaar worden gestreefd het evenwicht te 

vinden tussen enerzijds het waarborgen 

van de doelstellingen van algemeen 

belang en de kwaliteit van diensten, en 

anderzijds het verbeteren van de toegang 

tot en de uitoefening van 

gereglementeerde beroepen, wat in het 

belang is van de beroepsbeoefenaars zelf. 

De lidstaten bepalen zelf welk niveau van 

bescherming zij wensen voor de 

doelstellingen van openbaar belang en op 

welke evenredige manier dat niveau moet 
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worden bereikt. Uit de vaste rechtspraak 

van het Hof van Justitie blijkt dat het feit 

dat een lidstaat minder strenge bepalingen 

vaststelt dan een andere lidstaat niet 

noodzakelijk betekent dat de strengere 

bepalingen onevenredig zijn.  

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) De bevoegde autoriteiten moeten 

naar behoren rekening houden met de 

economische effecten van de maatregel, 

met inbegrip van een kosten-batenanalyse 

met bijzondere aandacht voor de intensiteit 

van de concurrentie op de markt en de 

kwaliteit van de dienstverlening, alsmede 

met de effecten op het recht op werk en op 

het vrije verkeer van personen en diensten 

in de Unie. Op basis van deze analyse 

dienen de lidstaten in het bijzonder na te 

gaan of de omvang van de beperking van 

de toegang tot of de uitoefening van 

gereglementeerde beroepen in de Unie 

evenredig is aan het belang van de 

nagestreefde doelstellingen en de 

verwachte voordelen. 

(18) De bevoegde autoriteiten moeten 

naar behoren rekening houden met de 

economische effecten van de maatregel, 

met inbegrip van een kosten-batenanalyse 

met bijzondere aandacht voor de intensiteit 

van de concurrentie op de markt en de 

kwaliteit van de dienstverlening, alsmede 

met de effecten op het recht op werk en op 

het vrije verkeer van personen en diensten 

in de Unie. Geen van deze prerogatieven 

mag evenwel voorrang krijgen op de 

openbare veiligheid, die essentieel blijft. 
Op basis van deze analyse dienen de 

lidstaten in het bijzonder na te gaan of de 

omvang van de beperking van de toegang 

tot of de uitoefening van gereglementeerde 

beroepen in de Unie evenredig is aan het 

belang van de nagestreefde doelstellingen 

en de verwachte voordelen. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) Overeenkomstig artikel 

168, lid 1, VWEU moet bij de bepaling en 

de uitvoering van elk beleid en elk 

optreden van de Unie een hoog niveau 

van bescherming van de menselijke 

gezondheid worden verzekerd. Dit 
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betekent dat een hoog niveau van 

bescherming van de menselijke 

gezondheid moet worden gewaarborgd 

wanneer de Unie op grond van andere 

VWEU-bepalingen handelingen vaststelt. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 ter) De invoering van 

aanvullende vereisten kan een 

meerwaarde bieden aan de doelstelling 

van algemeen belang en het feit dat het 

gecombineerde effect ervan moet worden 

beoordeeld, betekent niet dat die vereisten 

onevenredig zijn. Vereisten op het gebied 

van permanente beroepsontwikkeling 

kunnen bijvoorbeeld geschikt zijn om 

ervoor te zorgen dat beroepsbeoefenaars 

op de hoogte blijven van de 

ontwikkelingen in hun respectieve 

gebieden en kunnen tevens bijdragen aan 

veilige werkwijzen in beroepen met 

specifieke risico’s. Bovendien kunnen 

vereisten op het gebied van permanente 

beroepsontwikkeling geschikt zijn 

wanneer deze betrekking hebben op 

technische, wetenschappelijke, 

regelgevende en ethische ontwikkelingen, 

en beroepsbeoefenaren motiveren om deel 

te nemen aan een leven lang leren dat 

voor hun beroep relevant is. Wanneer dat 

nodig en geschikt is voor het 

verwezenlijken van de doelstelling van 

algemeen belang, kan verplicht 

lidmaatschap van een kamer als passend 

worden beschouwd, met name wanneer de 

kamer een publiek mandaat heeft. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 quater (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 quater) Deze richtlijn moet de 

bevoegdheid van de lidstaten respecteren 

om beroepen in het gebied van de 

gezondheidszorg te reglementeren op 

grond van artikel 168, lid 7, VWEU 

alsook de intentie van de lidstaten om te 

zorgen voor een hoog niveau van 

gezondheidszorg en patiëntenveiligheid. 

Met dit doel moeten de lidstaten zelf 

kunnen beslissen over het gewicht van 

economische overwegingen tegenover de 

andere relevante evenredigheidscriteria. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 quinquies (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 quinquies) De evenredigheidscriteria 

als vastgelegd in deze richtlijn kunnen 

worden toegepast in een passende omvang 

en intensiteit tijdens een 

evenredigheidsbeoordeling, uitgevoerd 

vóór de invoering van nieuwe bepalingen 

of de wijziging van bestaande bepalingen. 

De omvang en de intensiteit van de 

beoordeling moeten in verhouding staan 

tot de inhoud van de bepaling die wordt 

ingevoerd en het effect ervan. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 24 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Daar de doelstellingen van deze 

richtlijn, namelijk het wegnemen van 

onevenredige beperkingen voor de toegang 

tot of de uitoefening van gereglementeerde 

beroepen, niet voldoende door de lidstaten 

(24) Daar de doelstellingen van deze 

richtlijn, namelijk het wegnemen van 

onevenredige beperkingen voor de toegang 

tot of de uitoefening van gereglementeerde 

beroepen, niet voldoende door de lidstaten 
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kunnen worden verwezenlijkt, maar 

vanwege de omvang van het optreden beter 

door de Unie kunnen worden bereikt, kan 

de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 

van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 

niet verder dan wat nodig is om deze 

doelstellingen te verwezenlijken, 

kunnen worden verwezenlijkt, maar 

vanwege de omvang van het optreden beter 

door de Unie kunnen worden bereikt, kan 

de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 

van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het 

beginsel van non-discriminatie en het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 

niet verder dan wat nodig is om deze 

doelstellingen te verwezenlijken. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij deze richtlijn worden voorschriften 

vastgesteld voor een gemeenschappelijk 

kader voor de beoordeling van de 

evenredigheid van wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepalingen die de 

toegang tot of de uitoefening van 

gereglementeerde beroepen beperken, 

voordat die bepalingen worden ingevoerd 

of gewijzigd, met het oog op het 

waarborgen van de goede werking van de 

interne markt. 

Bij deze richtlijn worden voorschriften 

vastgesteld voor een gemeenschappelijk 

kader voor de beoordeling van de 

evenredigheid van essentiële wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepalingen die de 

toegang tot of de uitoefening van 

gereglementeerde beroepen beperken, 

voordat die bepalingen worden ingevoerd 

of gewijzigd, met het oog op het 

waarborgen van de goede werking van de 

interne markt. Tegelijk wordt er ook voor 

gezorgd dat de bescherming van de 

burgers door middel van het gebruik van 

geverifieerde normen en kwalificaties van 

al deze gereguleerde beroepen en 

beroepsbeoefenaars, van essentieel belang 

blijft. Deze richtlijn laat het prerogatief en 

de beoordelingsvrijheid van de lidstaten 

om te beslissen of en hoe een beroep 

wordt gereglementeerd onverlet, zolang de 

beginselen van non-discriminatie en 

evenredigheid in acht worden genomen. 

Motivering 

Om het subsidiariteitsbeginsel te eerbiedigen, om bijkomende bureaucratische rompslomp te 

vermijden en om "evenredig" te zijn moet bij de evenredigheidsbeoordelingen de aandacht 

enkel gaan naar de wijzigingen die essentieel zijn. 
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Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Deze richtlijn is van toepassing op 

de volgens de rechtsstelsels van de 

lidstaten geldende vereisten die de toegang 

tot of de uitoefening dan wel één van de 

wijzen van uitoefening van een 

gereglementeerd beroep beperken, met 

inbegrip van het voeren van beroepstitels 

en de beroepsactiviteiten die de titel 

toelaat, en die binnen het 

toepassingsgebied van Richtlijn 

2005/36/EG vallen. 

1. Deze richtlijn is van toepassing op 

de volgens de rechtsstelsels van de 

lidstaten geldende vereisten die de toegang 

tot of de uitoefening dan wel één van de 

wijzen van uitoefening van een 

gereglementeerd beroep beperken, met 

inbegrip van het voeren van beroepstitels 

en de beroepsactiviteiten die de titel 

toelaat, en die binnen het 

toepassingsgebied van 

Richtlijn 2005/36/EG vallen, 

onverminderd lid 1 bis van dit artikel. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Deze richtlijn is niet van 

toepassing op vereisten die beperkingen 

leggen op de toegang tot of de uitoefening 

van gereglementeerde beroepen in de 

gezondheidszorg met betrekking tot het 

verstrekken van gezondheidszorgdiensten, 

waaronder begrepen farmaceutische 

diensten en voorschrijven, verstrekken en 

leveren van geneesmiddelen en medische 

hulpmiddelen, al dan niet verleend door 

gezondheidszorgfaciliteiten en ongeacht 

de wijze waarop zij op nationaal niveau 

zijn georganiseerd en worden 

gefinancierd en ongeacht de vraag of de 

diensten openbaar of particulier van aard 

zijn. 

 

Amendement  15 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 

betrokken bevoegde autoriteiten vóór de 

invoering of wijziging van wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepalingen die de 

toegang tot of de uitoefening van 

gereglementeerde beroepen beperken, de 

evenredigheid van die bepalingen 

beoordelen in overeenstemming met de 

voorschriften van deze richtlijn. 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 

betrokken bevoegde autoriteiten vóór de 

invoering of wijziging van wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepalingen die de 

toegang tot of de uitoefening van 

gereglementeerde beroepen beperken, de 

evenredigheid van die bepalingen 

beoordelen in overeenstemming met de 

voorschriften van deze richtlijn, waarbij 

ten volle rekening wordt gehouden met de 

specifieke aard van elk beroep. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De redenen waarom een bepaling 

gerechtvaardigd, noodzakelijk en 

evenredig wordt geacht, worden met 

kwalitatief en, zo mogelijk, kwantitatief 

bewijsmateriaal onderbouwd. 

3. De redenen waarom een bepaling 

gerechtvaardigd, noodzakelijk en 

evenredig wordt geacht, worden met 

kwalitatief en, indien mogelijk en relevant, 

kwantitatief bewijsmateriaal onderbouwd. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 

voorgenomen invoering of wijziging van 

wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen 

die de toegang tot of de uitoefening van 

gereglementeerde beroepen beperken, 

gerechtvaardigd is uit hoofde van 

doelstellingen van algemeen belang. 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 

voorgenomen invoering of wijziging van 

wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen 

die de toegang tot of de uitoefening van 

gereglementeerde beroepen beperken, 

gerechtvaardigd is uit hoofde van 

doelstellingen van algemeen belang, 

waaronder de doelstelling van 

volksgezondheid en openbare veiligheid. 

 



 

AD\1139109NL.docx 13/17 PE604.870v03-00 

 NL 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De betrokken bevoegde autoriteiten 

gaan met name na of deze bepalingen 

objectief gerechtvaardigd zijn op grond van 

openbare orde, openbare veiligheid of 

volksgezondheid, dan wel uit hoofde van 

dwingende redenen van algemeen belang, 

zoals handhaving van het financiële 

evenwicht van het socialezekerheidsstelsel, 

bescherming van consumenten, afnemers 

van diensten en werknemers, bescherming 

van een goede rechtsbedeling, eerlijkheid 

van handelstransacties, fraudebestrijding 

en het voorkomen van belastingontduiking 

en -ontwijking, verkeersveiligheid, 

bescherming van het milieu en het stedelijk 

milieu, diergezondheid, intellectuele 

eigendom, bescherming en instandhouding 

van het nationaal historisch en artistiek 

erfgoed, en doelstellingen van het sociaal 

beleid en het cultuurbeleid. 

2. De betrokken bevoegde autoriteiten 

gaan met name na of deze bepalingen 

objectief gerechtvaardigd zijn op grond van 

openbare orde, openbare veiligheid of 

volksgezondheid, dan wel uit hoofde van 

dwingende redenen van algemeen belang, 

zoals handhaving van het financiële 

evenwicht van het socialezekerheidsstelsel, 

bescherming van consumenten, afnemers 

van diensten, waaronder patiënten, en 

werknemers, bescherming van een goede 

rechtsbedeling, eerlijkheid van 

handelstransacties, fraudebestrijding en het 

voorkomen van belastingontduiking en -

ontwijking, verkeersveiligheid, 

bescherming van het milieu en het stedelijk 

milieu, diergezondheid, intellectuele 

eigendom, bescherming en instandhouding 

van het nationaal historisch en artistiek 

erfgoed, en doelstellingen van het sociaal 

beleid en het cultuurbeleid. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij de beoordeling van de noodzaak 

en de evenredigheid van de bepalingen 

houden de betrokken bevoegde autoriteiten 

met name rekening met: 

2. Bij de beoordeling van de noodzaak 

en de evenredigheid van de bepalingen 

passen de bevoegde autoriteiten de in dit 

lid genoemde criteria toe, rekening 

houdend met de bijzondere 

omstandigheden van het beroep in 

kwestie, het karakter van de bepaling en 

de nagestreefde doelstelling van openbaar 

belang. De relevantie van elk afzonderlijk 

criterium kan derhalve afhangen van het 

belang van de nagestreefde doelstellingen 

van openbaar belang. De betrokken 
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bevoegde autoriteiten houden met name 

rekening met: 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – lid 2 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de aard van de risico's die 

verbonden zijn aan de nagestreefde 

doelstellingen van algemeen belang, met 

name de risico's voor consumenten, 

beroepsbeoefenaars of derden; 

(a) de aard van de risico's die 

verbonden zijn aan de nagestreefde 

doelstellingen van algemeen belang, met 

name de risico's voor consumenten, 

afnemers van diensten, waaronder 

patiënten, beroepsbeoefenaars of derden; 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten informeren via daartoe 

geëigende middelen burgers, afnemers van 

diensten, representatieve verenigingen en 

andere relevante belanghebbenden dan de 

beroepsbeoefenaars voordat zij wettelijke 

of bestuursrechtelijke bepalingen invoeren 

of wijzigen die de toegang tot of de 

uitoefening van gereglementeerde 

beroepen beperken, en geven hun de 

gelegenheid hun standpunten kenbaar te 

maken. 

De lidstaten informeren via daartoe 

geëigende middelen niet alleen 

beroepsbeoefenaars maar ook alle 

belanghebbenden, waaronder burgers, 

afnemers van diensten en representatieve 

verenigingen, voordat zij voorstellen doen 

voor nieuwe wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepalingen die de 

toegang tot of de uitoefening van 

gereglementeerde beroepen beperken. Zij 

geven hun daarbij de gelegenheid hun 

standpunten kenbaar te maken en nemen 

die vervolgens naar behoren in 

aanmerking. Dit kan bijvoorbeeld 

gebeuren door middel van een openbare 

raadpleging, waarvan de resultaten 

weerspiegeld worden in de inhoud van de 

vastgestelde bepalingen. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 
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Artikel 9 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De betrokken bevoegde autoriteiten 

nemen de redenen op grond waarvan zij 

overeenkomstig deze richtlijn beoordeelde 

bepalingen gerechtvaardigd, noodzakelijk 

en evenredig achten, en die zij krachtens 

artikel 59, leden 5 en 6, van Richtlijn 

2005/36/EG aan de Commissie meedelen, 

op in de databank met gereglementeerde 

beroepen als bedoeld in artikel 59, lid 1, 

van Richtlijn 2005/36/EG, waarna zij door 

de Commissie bekend worden gemaakt. 

1. De betrokken bevoegde autoriteiten 

nemen de redenen op grond waarvan zij 

overeenkomstig deze richtlijn beoordeelde 

bepalingen gerechtvaardigd, noodzakelijk 

en evenredig achten, en die zij krachtens 

artikel 59, leden 5 en 6, van Richtlijn 

2005/36/EG aan de Commissie meedelen, 

onverwijld op in de databank met 

gereglementeerde beroepen als bedoeld in 

artikel 59, lid 1, van Richtlijn 2005/36/EG, 

waarna zij zo snel mogelijk door de 

Commissie bekend worden gemaakt. 
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