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BEKNOPTE MOTIVERING

In Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties werden de stelsels voor erkenning van tot 
dan toe fragmentarisch gereglementeerde beroepen geconsolideerd en gelijkgetrokken.

De inwerkingtreding van deze wetsbepaling heeft een dubbel voordeel: voor de werknemers 
en voor de bedrijven. Enerzijds heeft de richtlijn de mobiliteit van gekwalificeerde 
werknemers op de Europese arbeidsmarkt bevorderd en verhoogd, en daarmee ook de 
ontwikkeling van grensoverschrijdende diensten. De opheffing van enkele belemmeringen 
voor de mobiliteit heeft bijgedragen tot de uitbouw van de Europese interne markt. Anderzijds
heeft de richtlijn de opname van beroepsprofielen in specifieke sectoren waar vaak een 
enorme kloof tussen vraag en aanbod bestaat gemakkelijker gemaakt en zo in bepaalde 
gevallen het tekort aan vaardigheden teruggedrongen.

Deze nieuwe context heeft bijgedragen tot economische groei, heeft het 
concurrentievermogen versterkt en banen gecreëerd.

Toch is het aantal beroepsbeoefenaren die beslissen om hun beroep in een andere dan hun 
eigen lidstaat uit te oefenen nog steeds beperkt. Bovendien heeft de huidige economische 
situatie een negatieve impact op de toekomstverwachtingen.

Beroepsmobiliteit leidt tot een aanzienlijke kennisvermeerdering tussen de verschillende 
lidstaten die enkel kan worden verbeterd door middel van een gemeenschappelijke aanpak 
met het oog op onderwijs- en opleidingstrajecten van betere kwaliteit.

De arbeidsmarkt verandert voortdurend en veel traditionele beroepen moeten wijken voor 
nieuwe kwalificaties die steeds specifiekere vaardigheden en kennis vergen.

Het rechtskader voor de erkenning van beroepskwalificaties moet derhalve worden bijgewerkt 
met het oog op een grotere flexibiliteit, een effectieve erkenning van door individuele 
beroepsbeoefenaren verworven vaardigheden en een verlaging van de administratieve kosten.

Het voorstel voor een herziening van Richtlijn 2005/36/EG heeft tot doel de regels voor de 
mobiliteit van beroepsbeoefenaren binnen de Europese Unie te vereenvoudigen, onder meer 
via de invoering van een Europese beroepskaart. Die moet er niet alleen voor zorgen dat de 
kwalificaties gemakkelijker en sneller erkend kunnen worden, maar ook dat de 
administratieve kosten afnemen.

De nieuwe tekst behelst een bijwerking van de minimumeisen voor artsen, tandartsen, 
apothekers, verpleegkundigen, verloskundigen, dierenartsen en architecten, teneinde de 
ontwikkeling van die beroepen en van de bijbehorende scholingstrajecten in aanmerking te 
nemen.

De lidstaten moeten bovendien een lijst verstrekken met daarin alle gereglementeerde 
beroepen en de reden voor die reglementering. Het uiteindelijke doel is te vermijden dat er 
kunstmatige belemmeringen worden opgeworpen voor het vrije verkeer van personen.
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Door in de sector van de vrije beroepen meer aandacht te schenken aan verdiensten en 
concurrentie, kan de mobiliteit van met name de jongere generaties worden bevorderd.
Daartoe zouden de toetredingsdrempels moeten worden verlaagd en zou het aantal 
vakgebieden dat is voorbehouden aan in een register ingeschreven beroepsbeoefenaren 
moeten worden ingeperkt.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming de volgende amendementen op te 
nemen in haar verslag:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het is van cruciaal belang dat het 
systeem voor de erkenning van 
beroepskwalificaties wordt 
gemoderniseerd ter versnelling van de 
economische groei en de innovatie, en dat 
de arbeidsmarkt flexibeler wordt gemaakt 
ter bestrijding van de demografische 
tekorten en de structurele werkloosheid in 
de EU.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Commissie dient vijf jaar na de 
invoering van de Europese beroepskaart 
te evalueren hoe het verplichte gebruik 
ervan heeft uitgepakt en aan te geven of 
er misschien nog nadere maatregelen 
getroffen moeten worden.

Amendement 3
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) De kaart moet voldoen aan 
specifieke eisen op het gebied van 
veiligheid en gegevensbescherming. Er 
moet dus worden voorzien in waarborgen 
tegen misbruik en gegevensfraude.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Richtlijn 2005/36/EG is alleen van 
toepassing op beroepsbeoefenaren die hun 
eigen beroep in een andere lidstaat willen 
uitoefenen. In bepaalde situaties kunnen de 
betrokken activiteiten tot een beroep 
behoren dat in de ontvangende lidstaat een 
groter scala aan werkzaamheden omvat. 
Als de verschillen tussen de 
activiteitengebieden zo groot zijn dat de 
beroepsbeoefenaar eigenlijk een volledig 
onderwijs- en opleidingsprogramma zou 
moeten volgen om de tekortkomingen te 
compenseren, moet de ontvangende lidstaat 
in deze bijzondere omstandigheden 
gedeeltelijke toegang verlenen indien de 
beroepsbeoefenaar daarom verzoekt. In 
geval van dwingende redenen van 
algemeen belang, zoals het geval is voor 
artsen of andere gezondheidswerkers,
moet een lidstaat gedeeltelijke toegang 
kunnen weigeren.

(4) Richtlijn 2005/36/EG is alleen van 
toepassing op beroepsbeoefenaren die hun 
eigen beroep in een andere lidstaat willen 
uitoefenen. In bepaalde situaties kunnen de 
betrokken activiteiten tot een beroep 
behoren dat in de ontvangende lidstaat een 
groter scala aan werkzaamheden omvat. 
Als de verschillen tussen de 
activiteitengebieden zo groot zijn dat de 
beroepsbeoefenaar eigenlijk een volledig 
onderwijs- en opleidingsprogramma zou 
moeten volgen om de tekortkomingen te 
compenseren, moet de ontvangende lidstaat 
in deze bijzondere omstandigheden 
gedeeltelijke toegang verlenen indien de 
beroepsbeoefenaar daarom verzoekt. In 
geval van dwingende redenen die verband 
houden met het algemeen belang, zoals de 
veiligheid van patiënten of de 
bescherming van consumenten, moet een 
lidstaat gedeeltelijke toegang kunnen 
weigeren. In dergelijke gevallen kunnen 
de lidstaten weigeren het beginsel van 
gedeeltelijke toegang toe te passen op 
bepaalde beroepen, bijvoorbeeld die welke 
gezondheidsdiensten of anderszins met de 
volksgezondheid verband houdende 
diensten verlenen.
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Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Richtlijn 2005/36/EG zou zich ook 
moeten uitstrekken tot notarissen. Voor 
erkenningsaanvragen voor vestiging 
zouden de lidstaten de nodige proeven van 
bekwaamheid of een aanpassingsstage 
moeten kunnen opleggen om elke vorm 
van discriminatie in nationale selectie- en 
benoemingsprocedures te vermijden. In 
geval van vrije dienstverrichting moeten 
notarissen geen authentieke akten 
kunnen opstellen of andere 
authenticatiewerkzaamheden verrichten 
waarvoor het zegel van de ontvangende 
lidstaat vereist is.

Schrappen

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Notarissen aan wie door een 
lidstaat op nationaal niveau bevoegdheid 
is verleend, die wettelijk verplicht zijn tot 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid bij 
de uitvoering van hun taken en die in het 
kader van de preventieve rechtsbedeling 
de rechtmatigheid van wettelijke 
bepalingen bekrachtigen, dienen te 
worden uitgesloten van de werkingssfeer 
van deze richtlijn. Gezien de bijzondere 
taken van notarissen binnen justitie, zijn 
noch het grondbeginsel van het vrij 
verrichten van diensten, noch het 
erkennen van buitenlandse 
beroepskwalificaties van toepassing op dit 
beroep.



AD\914694NL.doc 7/48 PE489.564v02-00

NL

Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Aanvragen om erkenning van 
beroepsbeoefenaren uit niet-
reglementerende lidstaten moeten op 
dezelfde manier worden behandeld als deze 
van beroepsbeoefenaren uit 
reglementerende lidstaten. Hun 
kwalificaties moeten op basis van de 
kwalificatieniveaus uit Richtlijn 
2005/36/EG vergeleken worden met de 
kwalificaties die in de ontvangende lidstaat 
verlangd worden. In geval van wezenlijke 
verschillen moeten de bevoegde 
autoriteiten compenserende maatregelen 
kunnen opleggen.

(9) Aanvragen om erkenning van 
beroepsbeoefenaren uit niet-
reglementerende lidstaten moeten op 
dezelfde manier worden behandeld als deze 
van beroepsbeoefenaren uit 
reglementerende lidstaten. Hun 
kwalificaties moeten op basis van de 
kwalificatieniveaus en objectieve criteria
uit Richtlijn 2005/36/EG vergeleken 
worden met de kwalificaties die in de 
ontvangende lidstaat verlangd worden. In 
geval van wezenlijke verschillen moeten de 
bevoegde autoriteiten compenserende 
maatregelen kunnen opleggen. De 
mechanismen voor de evaluatie van 
theoretische en praktische vaardigheden 
die eventueel als compenserende 
maatregelen vereist zijn om toegang tot 
het beroep te krijgen, moeten de 
beginselen van transparantie en 
onpartijdigheid waarborgen en naleven.

Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Daar de minimumopleidingseisen 
voor de toegang tot beroepen die onder het 
algemeen stelsel vallen niet 
geharmoniseerd zijn, moeten de 
ontvangende lidstaten een compenserende 
maatregel kunnen opleggen. Deze 
maatregel dient evenredig te zijn en met 
name rekening te houden met de kennis, 
vaardigheden en competenties die de 
aanvrager via beroepservaring of in het 
kader van een leven lang leren verworven 
heeft. De beslissing tot oplegging van een 
compenserende maatregel moet uitvoerig 

(10) Daar de minimumopleidingseisen 
voor de toegang tot beroepen die onder het 
algemeen stelsel vallen niet 
geharmoniseerd zijn, moeten de 
ontvangende lidstaten een compenserende 
maatregel kunnen vaststellen. Deze 
maatregel dient evenredig te zijn en met 
name rekening te houden met de kennis, 
vaardigheden en competenties die de 
aanvrager via beroepservaring of in het 
kader van een leven lang leren verworven 
heeft. De beslissing tot oplegging van een 
compenserende maatregel moet uitvoerig 
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gemotiveerd worden zodat de aanvrager 
zijn situatie beter kan begrijpen en door de 
nationale rechterlijke instanties 
overeenkomstig Richtlijn 2005/36/EG kan 
laten toetsen.

gemotiveerd worden zodat de aanvrager 
zijn situatie beter kan begrijpen en door de 
nationale rechterlijke instanties 
overeenkomstig Richtlijn 2005/36/EG kan 
laten toetsen.

Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Richtlijn 2005/36/EG moet de 
automatische erkenning bevorderen van 
kwalificaties voor beroepen die er 
momenteel niet van profiteren. Hierbij 
moet rekening gehouden worden met de 
bevoegdheid van de lidstaten om de 
vereiste beroepskwalificaties voor de 
uitoefening van beroepen op hun 
grondgebied, alsook de inhoud en de 
organisatie van hun stelsels voor 
onderwijs- en beroepsopleiding vast te 
stellen. Beroepsverenigingen en -
organisaties die op nationaal en EU-niveau 
representatief zijn, moeten 
gemeenschappelijke opleidingsbeginselen 
kunnen voorstellen. Deze moeten de vorm 
aannemen van een gemeenschappelijke 
proef als voorwaarde voor het verwerven 
van beroepskwalificaties, of van een 
opleidingsprogramma op basis van 
gemeenschappelijke kennis-, vaardigheids-
en bekwaamheidscriteria. Kwalificaties die 
binnen een dergelijk gemeenschappelijk 
opleidingskader worden verworven, 
moeten door de lidstaten automatisch 
worden erkend.

(18) Richtlijn 2005/36/EG moet de 
automatische erkenning bevorderen van 
kwalificaties voor beroepen die er 
momenteel niet van profiteren. Hierbij 
moet rekening gehouden worden met de 
bevoegdheid van de lidstaten om de 
vereiste beroepskwalificaties voor de 
uitoefening van beroepen op hun 
grondgebied, alsook de inhoud en de 
organisatie van hun stelsels voor 
onderwijs- en beroepsopleiding vast te 
stellen. Beroepsverenigingen en -
organisaties die op nationaal en EU-niveau 
representatief zijn, moeten 
gemeenschappelijke opleidingsbeginselen 
kunnen voorstellen. Deze moeten de vorm 
aannemen van een gemeenschappelijke 
proef als voorwaarde voor het verwerven 
van beroepskwalificaties, of van een 
opleidingsprogramma op basis van 
gemeenschappelijke kennis-, vaardigheids-
en bekwaamheidscriteria. Kwalificaties die 
binnen een dergelijk gemeenschappelijk 
opleidingskader worden verworven, 
moeten door de lidstaten automatisch 
worden erkend.

De lidstaten moeten ertoe worden 
aangespoord om in bijscholingssystemen 
te voorzien, zodat beroepsbeoefenaren 
hun competenties en verworven 
vaardigheden regelmatig kunnen 
bijwerken.
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Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Richtlijn 2005/36/EG legt al 
duidelijke taaleisen op aan 
beroepsbeoefenaren. De herziening van 
deze verplichting heeft de noodzaak 
aangetoond om de rol van de bevoegde 
autoriteiten en werkgevers toe te lichten, 
met name in het belang van de veiligheid 
van de patiënten. De taalproeven moeten 
echter redelijk zijn en ook noodzakelijk 
voor de banen in kwestie en mogen geen 
reden zijn om beroepsbeoefenaren uit te 
sluiten van de arbeidsmarkt in de 
ontvangende lidstaat.

(19) Richtlijn 2005/36/EG legt al 
duidelijke taaleisen op aan 
beroepsbeoefenaren voor de uitoefening 
van het beroep in de ontvangende lidstaat. 
De herziening van deze verplichting heeft 
de noodzaak aangetoond om de rol van de
bevoegde autoriteiten en werkgevers toe te 
lichten, met name in het belang van de 
veiligheid van patiënten en consumenten. 
De taalproeven voor de banen in kwestie 
mogen geen reden zijn om 
beroepsbeoefenaren uit te sluiten van de 
arbeidsmarkt in de ontvangende lidstaat en 
moeten dan ook redelijk en noodzakelijk 
zijn. Wat precies "redelijk en 
noodzakelijk" is, moet in onderling 
overleg tussen de bevoegde autoriteiten, 
de nationale sociale partners en de 
nationale beroepsverenigingen binnen de 
betrokken sector worden vastgesteld.

Motivering

De taaleisen dienen niet alleen betrekking te hebben op de contacten met patiënten. 
Aangezien het bovendien een belangrijk recht van werkgevers is om zelf de criteria vast te 
stellen die bij een bepaalde functie horen, dienen zij (als onderdeel van de sociale partners) 
samen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten te worden betrokken bij het definiëren 
van wat "redelijk en noodzakelijk" is.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om de mobiliteit te bevorderen van 
afgestudeerden die een bezoldigde stage 
willen volbrengen in een andere lidstaat 
waarin een dergelijke stage mogelijk is, 
moeten deze worden opgenomen in 

(20) Om de mobiliteit te bevorderen van 
afgestudeerden die een stage willen 
volbrengen in een andere lidstaat waarin 
een dergelijke stage mogelijk is, moeten 
deze worden opgenomen in Richtlijn 
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Richtlijn 2005/36/EG. Ook moet worden 
voorzien in de erkenning van hun stage 
door de lidstaat van oorsprong.

2005/36/EG. Ook moet worden 
gegarandeerd dat hun stage door de 
lidstaat van oorsprong wordt erkend.

Motivering

In sommige beroepen is het gebruikelijk dat er onbezoldigde stages worden volbracht. Het 
ontbreken van een officiële erkenning voor deze stages mag geen nadelen opleveren voor de 
personen die ze doorlopen. 

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Hoewel de richtlijn reeds 
gedetailleerde verplichtingen tot 
uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten bevat, moeten deze verplichtingen 
nog worden versterkt. De lidstaten moeten 
niet alleen reageren op een aanvraag om 
informatie, ze moeten andere lidstaten ook 
proactief waarschuwen. Een dergelijk 
waarschuwingssysteem moet vergelijkbaar 
zijn met dat van Richtlijn 2006/123/EG. 
Voor beroepen in de gezondheidszorg die 
een automatische erkenning krachtens 
Richtlijn 2005/36/EG genieten, is echter 
een specifiek alarmmechanisme 
noodzakelijk. Dit moet ook gelden voor 
dierenartsen, tenzij de lidstaten het in 
Richtlijn 2006/123/EG vastgestelde
alarmmechanisme reeds in werking hebben 
gesteld. Aan alle lidstaten moet een 
waarschuwing worden afgegeven wanneer 
een beroepsbeoefenaar als gevolg van een 
tuchtrechtelijke maatregel of 
strafrechtelijke veroordeling het recht 
verliest om naar een andere lidstaat te 
migreren. Deze waarschuwing moet 
worden geactiveerd via IMI, ongeacht of 
de beroepsbeoefenaar rechten heeft 
uitgeoefend krachtens Richtlijn 
2005/36/EG of de erkenning van zijn 
beroepskwalificaties heeft aangevraagd via 

(22) Hoewel de richtlijn reeds 
gedetailleerde verplichtingen tot 
uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten bevat, moeten deze verplichtingen 
nog worden versterkt. De lidstaten moeten 
niet alleen reageren op een aanvraag om 
informatie, ze moeten andere lidstaten ook 
proactief waarschuwen. Een dergelijk 
waarschuwingssysteem moet vergelijkbaar 
zijn met dat van Richtlijn 2006/123/EG. 
Voor beroepen in de gezondheidszorg die 
gereglementeerd zijn krachtens Richtlijn 
2005/36/EG, is echter een specifiek 
alarmmechanisme noodzakelijk. Dit moet 
ook gelden voor dierenartsen, tenzij de 
lidstaten het in Richtlijn 2006/123/EG 
vastgestelde alarmmechanisme reeds in 
werking hebben gesteld. Aan alle lidstaten 
moet een waarschuwing worden afgegeven 
wanneer een beroepsbeoefenaar tijdelijk of 
permanent het recht ontzegd wordt zijn 
beroep uit te oefenen of indien hem in de 
lidstaat van oorsprong of de ontvangende 
lidstaat beperkingen zijn opgelegd op de 
beroepsuitoefening of indien er 
voorwaarden zijn gekoppeld aan het recht 
van de beroepsbeoefenaar tot uitoefening 
van het beroep. Deze waarschuwing moet 
worden geactiveerd via IMI, ongeacht of 
de beroepsbeoefenaar rechten heeft 
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de uitgifte van een Europese beroepskaart 
of een andere in die richtlijn vastgelegde 
methode. De waarschuwingsprocedure 
moet in overeenstemming zijn met de EU-
wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens en andere grondrechten.

uitgeoefend krachtens Richtlijn 
2005/36/EG of de erkenning van zijn 
beroepskwalificaties heeft aangevraagd via 
de uitgifte van een Europese beroepskaart 
of een andere in die richtlijn vastgelegde 
methode. De waarschuwingsprocedure 
moet in overeenstemming zijn met de EU-
wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens en andere grondrechten. 
De lidstaten dienen te worden 
aangemoedigd om informatie over hun 
nationale systemen voor basisonderwijs 
en -opleiding en over hun instrumenten 
voor kwaliteitsborging openbaar te maken 
teneinde het vertrouwen in hun 
onderwijs- en opleidingsstelsels te 
vergroten en ervoor te zorgen dat alle 
desbetreffende programma's aan deze 
richtlijn voldoen.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Teneinde bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van Richtlijn 2005/36/EG aan 
te vullen of te wijzigen moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen ten aanzien van het 
bijwerken van bijlage I, het vaststellen van 
de criteria voor de berekening van de aan 
de Europese beroepskaart verbonden 
kosten, het nader bepalen van de voor de 
Europese beroepskaart vereiste 
documenten, het aanpassen van de lijst van 
activiteiten opgenomen in bijlage IV, het 
aanpassen van de punten 5.1.1 tot 5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 en 
5.7.1 van bijlage V, het toelichten van de 
kennis en vaardigheden van artsen, 
algemeen verantwoordelijk 

(24) Teneinde bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van Richtlijn 2005/36/EG aan 
te vullen of te wijzigen moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen ten aanzien van het 
bijwerken van bijlage I, het vaststellen van 
de criteria voor de berekening van de aan 
de Europese beroepskaart verbonden 
kosten, het nader bepalen van de voor de 
Europese beroepskaart vereiste 
documenten, het aanpassen van de lijst van 
activiteiten opgenomen in bijlage IV, het 
aanpassen van de punten 5.1.1 tot 5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 en 
5.7.1 van bijlage V, het toelichten van de 
kennis en vaardigheden van artsen, 
algemeen verantwoordelijk 
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ziekenverplegers, tandartsen, dierenartsen, 
verloskundigen, apothekers en architecten, 
het aanpassen van de minimale 
opleidingsduur voor gespecialiseerde 
artsen en tandartsen, het opnemen van 
nieuwe medische specialismen in punt 
5.1.3 van bijlage V, het wijzigen van de 
lijst zoals uiteengezet in de punten 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 en 5.6.1 van bijlage V, 
het invoegen van nieuwe tandheelkundige 
specialismen in punt 5.3.3 van bijlage V, 
en het nader bepalen van de 
toepassingsvoorwaarden voor zowel de 
gemeenschappelijke opleidingskaders als 
de gemeenschappelijke opleidingsproeven. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

ziekenverplegers, tandartsen, dierenartsen, 
verloskundigen, apothekers en architecten, 
het aanpassen van de minimale 
opleidingsduur voor gespecialiseerde 
artsen en tandartsen, het opnemen van 
nieuwe medische specialismen in punt 
5.1.3 van bijlage V, het wijzigen van de 
lijst zoals uiteengezet in de punten 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 en 5.6.1 van bijlage V, 
het invoegen van nieuwe tandheelkundige 
specialismen in punt 5.3.3 van bijlage V, 
en het nader bepalen van de 
toepassingsvoorwaarden voor zowel de 
gemeenschappelijke opleidingskaders als 
de gemeenschappelijke opleidingsproeven. 
Het is daarbij van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden zorgt voor een passende 
vertegenwoordiging en passende 
raadpleging, onder meer met deskundigen 
op zowel Europees als nationaal niveau. 
De Commissie moet bij de voorbereiding 
en opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten op hetzelfde 
moment, tijdig, op transparante en gepaste 
wijze worden toegezonden aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Deze richtlijn laat de maatregelen 
die noodzakelijk zijn om een hoog niveau 
van gezondheids- en 
consumentenbescherming te waarborgen, 
onverlet.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 1
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Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn stelt ook de regels vast voor 
de gedeeltelijke toegang tot een 
gereglementeerd beroep alsook voor de 
toegang tot en de erkenning van een 
bezoldigde stage die in een andere lidstaat 
volbracht wordt.

Deze richtlijn stelt ook de regels vast voor 
de gedeeltelijke toegang tot een 
gereglementeerd beroep alsook voor de 
toegang tot en de erkenning van een stage 
die in een andere lidstaat volbracht wordt.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 2
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 2 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op alle 
onderdanen van een lidstaat, met inbegrip 
van beoefenaren van de vrije beroepen, die 
in een andere lidstaat dan die waar zij hun 
beroepskwalificaties hebben verworven, 
een gereglementeerd beroep willen 
uitoefenen of een bezoldigde stage willen 
volbrengen, hetzij als zelfstandige, hetzij 
als werknemer.

1. Deze richtlijn is van toepassing op alle 
onderdanen van een lidstaat, met inbegrip 
van beoefenaren van de vrije beroepen1, 
die in een andere lidstaat dan die waar zij 
hun beroepskwalificaties hebben
verworven, een gereglementeerd beroep 
willen uitoefenen of een stage willen 
volbrengen, hetzij als zelfstandige, hetzij 
als werknemer.
__________________
1 In overeenstemming met de definitie van 
vrije beroepen volgens het arrest van het 
Europees Hof van Justitie van 11 oktober 
2001 in zaak C-267/99: Jurisprudentie 
2001, bladzijde I-07467.

Motivering

In sommige beroepen is het gebruikelijk dat er onbezoldigde stages worden volbracht. Het 
ontbreken van een officiële erkenning voor deze stages mag geen nadelen opleveren voor de 
personen die ze doorlopen. 

Amendement 17
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 2
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is niet van toepassing op 
notarissen die bij een officieel 
overheidsbesluit van de lidstaten zijn 
benoemd.

Motivering

Notarissen worden door de overheid benoemd om de wettigheid en rechtszekerheid van de 
tussen particulieren gesloten akten in het kader van de preventieve rechtsbedeling te 
waarborgen op het nationale grondgebied. Zij zijn bij wet tot onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid gehouden. Gezien het specifieke karakter van hun functie van gerechtelijk 
ambtenaar is de toepassing van de beginselen van vrije dienstverrichting en erkenning van 
buitenlandse beroepskwalificaties niet gepast. 

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 3 – letter a – punt i
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 3 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) "beroepservaring": de daadwerkelijke 
en geoorloofde voltijdse of gelijkwaardige 
deeltijdse uitoefening van het betrokken 
beroep in een lidstaat;

(f) "beroepservaring": de daadwerkelijke 
en geoorloofde uitoefening van het 
betrokken beroep in een lidstaat, die ertoe 
bijdraagt dat voor een specifiek beroep de 
normen inzake kennis, competenties en 
vaardigheden behaald worden;

Motivering

"Voltijds of deeltijds" geeft niet het volledige scala aan tijdsopties weer, waardoor het 
beperkend werkt. Er dient voor te worden gezorgd dat alle "daadwerkelijke en geoorloofde 
uitoefening" als beroepservaring wordt beschouwd. 

Amendement 19
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 3 – letter a – sub ii
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 3 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) "bezoldigde stage":de uitoefening van 
bezoldigde activiteiten onder supervisie 
met het oog op de toegang tot een 
gereglementeerd beroep op basis van een 
examen;

(j) "stage": de uitoefening van activiteiten 
onder supervisie met het oog op de toegang 
tot een gereglementeerd beroep op basis 
van een examen;

Motivering

In sommige beroepen is het gebruikelijk dat er onbezoldigde stages worden volbracht. Het 
ontbreken van een officiële erkenning voor deze stages mag geen nadelen opleveren voor de 
personen die ze doorlopen. 

Amendement 20
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 3 – letter a – sub ii
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 3 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) "Europese beroepskaart": een 
elektronisch certificaat dat wordt 
afgegeven aan een beroepsbeoefenaar ten 
bewijze dat zijn kwalificaties met het oog 
op vestiging in een ontvangende lidstaat 
erkend zijn of dat hij aan alle 
noodzakelijke voorwaarden voldoet om 
tijdelijk en incidenteel diensten te 
verrichten in een ontvangende lidstaat;

(k) "Europese beroepskaart": een 
elektronisch certificaat dat door de eigen 
lidstaat of een daartoe bevoegde instantie
wordt afgegeven aan een 
beroepsbeoefenaar ten bewijze dat zijn 
kwalificaties en vaardigheden met het oog 
op vestiging in een ontvangende lidstaat 
erkend zijn of dat hij aan alle 
noodzakelijke voorwaarden voldoet om 
tijdelijk en incidenteel diensten te 
verrichten in een ontvangende lidstaat;

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 3 – letter a – sub ii
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 3 – lid 1 – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) "een leven lang leren": alle vormen van 
algemeen vormend onderwijs, 
beroepsonderwijs en beroepsopleidingen, 
niet-formeel onderwijs en informeel leren 
die gedurende het gehele leven 
plaatsvinden en die tot meer kennis, 
vaardigheden en competenties leiden.

(l) "een leven lang leren": alle vormen van 
algemeen vormend onderwijs, 
beroepsonderwijs en beroepsopleidingen, 
niet-formeel onderwijs en informeel leren 
die gedurende het gehele leven 
plaatsvinden en die tot meer competenties 
(kennis, vaardigheden, werkhouding en 
waarden) leiden.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 3 – letter a – sub ii
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 3 – lid 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l bis) "bijscholingsmogelijkheden": de 
middelen waarmee leden van 
beroepsorganisaties hun kennis en 
vaardigheden onderhouden, verbeteren en 
uitbreiden en de voor hun carrière 
benodigde persoonlijke kwaliteiten 
ontwikkelen.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten wijzen de autoriteiten aan 
die voor de uitgifte van de Europese 
beroepskaart bevoegd zijn. Deze 
autoriteiten verzekeren een onpartijdige, 
objectieve en tijdige verwerking van de 
aanvragen voor een Europese beroepskaart. 
De in artikel 57 ter bedoelde 
assistentiecentra kunnen eveneens optreden 

5. De lidstaten wijzen de autoriteiten aan 
die voor de uitgifte van de Europese 
beroepskaart bevoegd zijn. Deze 
autoriteiten verzekeren een onpartijdige, 
objectieve en tijdige verwerking van de 
aanvragen voor een Europese beroepskaart. 
De in artikel 57 ter bedoelde 
assistentiecentra kunnen eveneens optreden 
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als voor de afgifte van een Europese 
beroepskaart bevoegde autoriteit. De 
lidstaten zien erop toe dat de bevoegde 
autoriteiten de burgers en potentiële 
aanvragers informeren over de voordelen 
van een Europese beroepskaart waar deze 
beschikbaar is.

als voor de afgifte van een Europese 
beroepskaart bevoegde autoriteit. De 
lidstaten zien erop toe dat de bevoegde 
autoriteiten de burgers, onder wie de
potentiële aanvragers en de sociale 
partners, informeren over de voordelen 
van een Europese beroepskaart waar deze 
beschikbaar is.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast met 
betrekking tot de Europese beroepskaart 
voor specifieke beroepen, het format van 
de Europese beroepskaart, de vertalingen 
die nodig zijn ter ondersteuning van een 
aanvraag voor een Europese beroepskaart 
en de nadere bijzonderheden voor de 
beoordeling van aanvragen, rekening 
houdend met de bijzondere kenmerken van 
elk betrokken beroep. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 58 bedoelde 
raadplegingsprocedure.

6. De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast met 
betrekking tot de Europese beroepskaart 
voor specifieke beroepen, het format van 
de Europese beroepskaart, de vertalingen 
die nodig zijn ter ondersteuning van een 
aanvraag voor een Europese beroepskaart 
en de nadere bijzonderheden voor de 
beoordeling van aanvragen, rekening 
houdend met de bijzondere kenmerken van 
elk betrokken beroep. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 58 bedoelde 
raadplegingsprocedure. De Commissie 
raadpleegt de bevoegde nationale 
autoriteiten alsmede de Europese en 
nationale sociale partners en 
beroepsorganisaties die de sectorale 
beroepen in kwestie vertegenwoordigen 
over de technische details van de kaarten 
van specifieke beroepen. De Commissie 
kan ook proefprojecten uitvoeren waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
bijzonderheden van elk van deze 
beroepen.
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Amendement 25
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 bis – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De Commissie kan door middel van 
een uitvoeringshandeling een Europese 
beroepskaart invoeren indien aan de 
volgende voorwaarden is voldaan: 

1. het beroep is in meer dan vijf lidstaten 
gereglementeerd;

2. het beroep vertoont een groot potentieel 
voor mobiliteit binnen de Europese Unie;

3. er is grote interesse van de 
beroepsbeoefenaren of van de 
beroepsverenigingen.

De Commissie steunt de lidstaten die het 
gebruik van de Europese beroepskaart 
willen verplichten ten aanzien van de 
beroepsgroepen waarvoor deze is bedoeld. 
Aan dit proces kan een effectbeoordeling 
voorafgaan.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De kosten die voor de aanvragers aan 
de administratieve procedures voor de 
afgifte van een Europese beroepskaart 
verbonden zijn, moeten redelijk, evenredig 
en in verhouding zijn met de door de 
lidstaten van oorsprong en de 
ontvangende lidstaten gemaakte kosten en 
mogen het aanvragen van een Europese 
beroepskaart niet ontmoedigen. De 

7. De administratieve procedure voor de 
afgifte van een Europese beroepskaart mag 
geen bijkomende kosten voor individuele 
beroepsbeoefenaren met zich 
meebrengen.
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Commissie is overeenkomstig artikel 58 
bis bevoegd gedelegeerde handelingen 
vast te stellen ter bepaling van de criteria 
voor de berekening en de verdeling van de 
kosten.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert de aanvraag en 
maakt en valideert een Europese 
beroepskaart binnen twee weken na 
ontvangst van een volledige aanvraag. Ze 
stelt de aanvrager en de lidstaat waar de 
aanvrager diensten wil verrichten in 
kennis van de validering van de Europese 
beroepskaart. De toezending van de 
valideringsinformatie aan de ontvangende 
lidstaat geldt als de in artikel 7 bedoelde 
verklaring. De ontvangende lidstaat kan de 
volgende twee jaar geen aanvullende 
verklaring in de zin van artikel 7 eisen.

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert in alle sectoren 
behalve de gezondheidszorg en de sociale 
dienstverlening de aanvraag en maakt en 
valideert een Europese beroepskaart binnen 
twee weken na ontvangst van een volledige 
aanvraag. De bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat zorgt voor de 
voorafgaande controle van de door de 
beroepsbeoefenaar ingediende volledige 
aanvraag voor de tijdelijke levering van 
diensten en gaat hierbij na of zijn of haar 
beroepskwalificaties overeenstemmen met 
de nationale vereisten van de ontvangende 
lidstaat ten aanzien van de voor de 
levering van die dienst benodigde 
beroepskwalificaties. De lidstaten 
verstrekken de Commissie een overzicht 
van een aantal beroepsgroepen waarin er 
een voorafgaande controle van de 
aanvraag nodig is vooraleer er binnen het 
stelstel van de voorafgaande verklaring 
kan worden gebruik gemaakt van de 
tijdelijke beroepsmobiliteitskaart. De 
ontvangende lidstaat kan onder 
voorbehoud van dwingende redenen de 
volgende twee jaar geen aanvullende 
verklaring in de zin van artikel 7 eisen.

Amendement 28
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 ter – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen tot 
nadere omschrijving van de technologische 
specificaties, de maatregelen die nodig zijn 
om de integriteit, vertrouwelijkheid en 
nauwkeurigheid van de gegevens op de 
Europese beroepskaart en in het IMI-
bestand te waarborgen, de voorwaarden en 
de procedures voor de 
terbeschikkingstelling van de Europese 
beroepskaart aan de houder, met inbegrip 
van de mogelijkheid om het bestand te 
downloaden of te updaten. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 58 bedoelde 
raadplegingsprocedure.

4. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen tot 
nadere omschrijving van de technologische 
specificaties, de maatregelen die nodig zijn 
om de integriteit, vertrouwelijkheid en 
nauwkeurigheid van de gegevens op de 
Europese beroepskaart en in het IMI-
bestand te waarborgen, de voorwaarden en 
de procedures voor de 
terbeschikkingstelling van de Europese 
beroepskaart aan de houder, met inbegrip 
van de mogelijkheid om het bestand te 
downloaden of te updaten. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 58 bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Amendement 29
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 quater – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert de aanvraag en 
maakt en valideert een Europese 
beroepskaart binnen twee weken na 
ontvangst van een volledige aanvraag. Ze 
stelt de aanvrager en de lidstaat waar de 
aanvrager diensten wil verrichten in kennis 
van de validering van de Europese 
beroepskaart. De toezending van de 
valideringsinformatie aan de ontvangende 
lidstaat geldt als de in artikel 7 bedoelde 
verklaring. De ontvangende lidstaat kan de 
volgende twee jaar geen aanvullende 
verklaring in de zin van artikel 7 eisen.

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert de aanvraag en 
maakt en valideert een Europese 
beroepskaart binnen vier weken na 
ontvangst van een volledige aanvraag. Ze 
stelt de aanvrager en de lidstaat waar de 
aanvrager diensten wil verrichten in kennis 
van de validering van de Europese 
beroepskaart. De toezending van de 
valideringsinformatie aan de ontvangende 
lidstaat geldt als de in artikel 7 bedoelde 
verklaring. De ontvangende lidstaat kan 
onder voorbehoud van naar behoren 
gemotiveerde dwingende redenen de 
volgende twee jaar geen aanvullende 
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verklaring in de zin van artikel 7 eisen.

Twee jaar na de inwerkingtreding van de 
bepalingen inzake de Europese 
beroepskaart voert de Commissie een 
effectbeoordeling uit om de duur van de 
procedure te evalueren.

Amendement 30
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tegen de beslissing van de lidstaat van 
oorsprong, of het uitblijven ervan binnen 
de in lid 1 bedoelde termijn van twee
weken, kan overeenkomstig nationaal recht 
beroep worden aangetekend.

2. Tegen de beslissing van de lidstaat van 
oorsprong, of het uitblijven ervan binnen 
de in lid 1 bedoelde termijn van vier
weken, kan overeenkomstig nationaal recht 
beroep worden aangetekend.

Amendement 31
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 quinquies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na ontvangst van een volledige aanvraag 
voor een Europese beroepskaart, 
controleert en bekrachtigt de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong 
binnen twee weken de echtheid en 
geldigheid van de ingediende 
bewijsstukken, maakt zij de Europese 
beroepskaart, zendt zij deze kaart ter 
validering toe aan de bevoegde autoriteit 
van de ontvangende lidstaat en stelt zij 
deze autoriteit in kennis van het 
bijbehorende IMI-bestand. De aanvrager 
wordt door de lidstaat van oorsprong in 
kennis gesteld over de stand van de 
procedure.

1. Na ontvangst van een volledige aanvraag 
voor een Europese beroepskaart, 
controleert en bekrachtigt de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong in 
alle sectoren behalve de gezondheidszorg 
en de sociale dienstverlening binnen vier
weken de echtheid en geldigheid van de 
ingediende bewijsstukken, maakt zij de 
Europese beroepskaart, zendt zij deze kaart 
ter validering toe aan de bevoegde 
autoriteit van de ontvangende lidstaat en 
stelt zij deze autoriteit in kennis van het 
bijbehorende IMI-bestand. De aanvrager 
wordt door de lidstaat van oorsprong in 
kennis gesteld over de stand van de 
procedure. Twee jaar na de 
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inwerkingtreding van de bepalingen 
inzake de Europese beroepskaart voert de 
Commissie een effectbeoordeling uit om 
de duur van de procedure te evalueren.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 quinquies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de in de artikelen 16, 21 en 49 bis 
bedoelde gevallen neemt de ontvangende 
lidstaat binnen één maand na ontvangst van 
een door de lidstaat van oorsprong 
toegezonden Europese beroepskaart een 
besluit over de validering van de Europese 
beroepskaart in de zin van lid 1. In geval 
van gegronde twijfel kan de ontvangende 
lidstaat de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie verzoeken. Dit 
verzoek leidt niet tot opschorting van de 
termijn van één maand.

2. In de in de artikelen 16, 21 en 49 bis 
bedoelde gevallen neemt de ontvangende 
lidstaat binnen één maand na ontvangst van 
een door de lidstaat van oorsprong 
toegezonden Europese beroepskaart een 
besluit over de validering van de Europese 
beroepskaart in de zin van lid 1. In geval 
van gegronde twijfel kan de ontvangende 
lidstaat de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie verzoeken. Dit 
verzoek leidt tot opschorting van de 
termijn van één maand.

Amendement 33
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 1 sexies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van oorsprong en van de ontvangende 
lidstaat werken het overeenkomstige IMI-
bestand tijdig bij met informatie over 
vastgestelde tuchtrechtelijke maatregelen 
of strafrechtelijke sancties of over andere 
specifieke ernstige feiten die van invloed 
kunnen zijn op de uitoefening van 
werkzaamheden van de houder van de 
Europese beroepskaart in het kader van 
deze richtlijn. Deze updates omvatten het 

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van oorsprong en van de ontvangende 
lidstaat werken het overeenkomstige IMI-
bestand ook tijdig bij met informatie over 
vastgestelde tuchtrechtelijke maatregelen, 
administratieve boetes of strafrechtelijke 
sancties of over andere specifieke ernstige 
feiten die van invloed kunnen zijn op de 
uitoefening van werkzaamheden van de 
houder van de Europese beroepskaart in 
het kader van deze richtlijn. Deze updates 
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verwijderen van gegevens die niet langer 
nodig zijn. De houder van de Europese 
beroepskaart en de bij het desbetreffende 
IMI-bestand betrokken bevoegde 
autoriteiten worden door de betrokken 
autoriteiten in kennis gesteld van eventuele 
updates.

omvatten het verwijderen van gegevens die 
niet langer nodig zijn. Alle updates zijn 
gebaseerd op een eerder door een 
gerechtelijke of andere bevoegde instantie
tegen een beroepsbeoefenaar 
uitgevaardigd verbod op de uitoefening 
van de beroepsactiviteiten. De houder van 
de Europese beroepskaart en de bij het 
desbetreffende IMI-bestand betrokken 
bevoegde autoriteiten worden door de 
betrokken autoriteiten onverwijld in kennis 
gesteld van eventuele updates.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 sexies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De gegevens op de Europese 
beroepskaart beperken zich tot de gegevens 
die nodig zijn om vast te stellen dat de 
houder gerechtigd is om het beroep uit te 
oefenen waarvoor de kaart werd 
afgegeven, met name naam, familienaam, 
datum en plaats van geboorte, beroep,
toepasselijk stelsel, betrokken bevoegde 
autoriteiten, kaartnummer, 
beveiligingsfuncties en een verwijzing naar 
een geldig bewijs van identiteit.

4. De gegevens op de Europese 
beroepskaart beperken zich tot de gegevens 
die nodig zijn om vast te stellen dat de 
houder gerechtigd is om het beroep uit te 
oefenen waarvoor de kaart werd 
afgegeven, met name naam, familienaam, 
datum en plaats van geboorte, toepasselijk 
stelsel, betrokken bevoegde autoriteiten, 
kaartnummer, beveiligingsfuncties, 
opleidingsniveau, formele 
beroepskwalificaties en -ervaring, 
gevolgde cursussen die relevant zijn voor 
de openbare veiligheid en een verwijzing 
naar een geldig bewijs van identiteit.

Motivering

Om het voor een werkgever mogelijk te maken om te bepalen of een dienstverrichter wel 
voldoet aan de vereisten voor een specifieke functie, moet er informatie over zijn 
opleidingsniveau, gevolgde cursussen en beroepservaring op de beroepskaart worden 
opgenomen.
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Amendement 35
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 5 sexies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een Europese beroepskaart op verzoek 
op elk moment het recht heeft te verzoeken 
om rechtzetting, schrapping en 
afscherming van zijn bestand in het IMI-
systeem en van dit recht op de hoogte 
gesteld wordt bij de afgifte van de 
Europese beroepskaart en er na de afgifte 
van zijn Europese beroepskaart om de twee 
jaar aan herinnerd wordt.

5. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een Europese beroepskaart op verzoek 
op elk moment en kosteloos het recht heeft 
te verzoeken om rechtzetting, schrapping 
en afscherming van zijn bestand in het 
IMI-systeem en van dit recht op de hoogte 
gesteld wordt bij de afgifte van de 
Europese beroepskaart en er na de afgifte 
van zijn Europese beroepskaart om de twee 
jaar aan herinnerd wordt.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 sexies – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt uitvoeringshandelingen 
vast tot vastlegging van de voorwaarden 
voor toegang tot het IMI-bestand, de 
technologische middelen en de procedures 
voor de in de eerste alinea bedoelde 
controle. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 58 bedoelde 
raadplegingsprocedure.

De Commissie stelt uitvoeringshandelingen 
vast tot vastlegging van de voorwaarden 
voor toegang tot het IMI-bestand, de 
technologische middelen en de procedures 
voor de in de eerste alinea bedoelde 
controle. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 58 bedoelde onderzoeksprocedure.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 septies – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat verleent gedeeltelijke 
toegang tot een beroepsactiviteit op zijn 
grondgebied, indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. De bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat verleent na 
raadpleging van de nationale sociale 
partners en beroepsorganisaties die de 
sectorale beroepen waar de aanvrager 
onder valt vertegenwoordigen,
gedeeltelijke toegang tot een 
beroepsactiviteit op zijn grondgebied, 
indien aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

Amendement 38
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 septies – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verschillen tussen de in de lidstaat 
van oorsprong legaal verrichte 
beroepsactiviteiten en het 
gereglementeerde beroep in de 
ontvangende lidstaat zijn zo groot dat de 
toepassing van compenserende 
maatregelen erop zou neerkomen dat de 
aanvrager het volledige onderwijs- en 
opleidingsprogramma in de ontvangende 
lidstaat zou moeten doorlopen om tot het 
volledige gereglementeerde beroep in de 
ontvangende lidstaat toegelaten te worden;

(a) de bestaande verschillen tussen de in de 
lidstaat van oorsprong legaal verrichte 
beroepsactiviteiten en het 
gereglementeerde beroep in de 
ontvangende lidstaat zijn objectief gezien
zo groot dat de vereiste toepassing van 
compenserende maatregelen erop zou 
neerkomen dat de aanvrager het volledige 
onderwijs- en opleidingsprogramma in de 
ontvangende lidstaat zou moeten doorlopen 
om volledig toegelaten te worden tot het 
gereglementeerde beroep in de 
ontvangende lidstaat;

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 septies – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de beroepsactiviteit kan objectief (b) de beroepsactiviteit kan objectief 
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worden gescheiden van andere activiteiten 
die het gereglementeerde beroep in de 
ontvangende lidstaat omvat.

worden gescheiden van andere activiteiten 
die het gereglementeerde beroep in de 
ontvangende lidstaat omvat. Bij de 
algemene beoordeling van de vraag of een 
activiteit al dan niet als scheidbaar van 
andere activiteiten kan worden 
aangemerkt, bekijken de bevoegde 
autoriteiten van de ontvangende lidstaat 
onder meer of de activiteit in de lidstaat 
van oorsprong als autonome activiteit 
wordt uitgeoefend.

Motivering

De Commissie gaat met de manier waarop ze dit artikel formuleert verder dan het Hof van 
Justitie in zijn vonnis van 19 januari 2006 (C-330/03(Colegio)). De Commissie vindt dat de 
lidstaat moet accepteren dat een activiteit scheidbaar is wanneer deze in de lidstaat van 
oorsprong kan worden uitgeoefend als autonome activiteit. Het Hof van Justitie is 
daarentegen minder categorisch en stelt dat dit criterium een essentieel element moet zijn in 
de besluitvorming over de toekenning van gedeeltelijke toegang.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 septies – lid 1 – letter b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van punt b) wordt 
een activiteit geacht scheidbaar te zijn 
wanneer ze als een zelfstandige activiteit 
in de lidstaat van oorsprong wordt 
uitgeoefend.

Schrappen

Motivering

Overeenkomstig de wijzigingen aan artikel 4 septies, lid 1.

Amendement 41
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 septies – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gedeeltelijke toegang kan worden 
afgewezen indien deze afwijzing door een 
dwingende reden van algemeen belang, 
zoals de volksgezondheid, gerechtvaardigd 
is, de verwezenlijking van het nagestreefde 
doel zou waarborgen en niet verder gaat 
dan wat strikt noodzakelijk is.

2. De lidstaten kunnen weigeren het 
beginsel van gedeeltelijke toegang toe te 
passen indien deze weigering door een 
dwingende reden van algemeen belang, 
zoals de volksgezondheid, de veiligheid 
van patiënten of de bescherming van 
consumenten, gerechtvaardigd is, de 
verwezenlijking van het nagestreefde doel 
zou waarborgen en niet verder gaat dan wat 
noodzakelijk is.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 septies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aanvragen voor vestiging in de 
ontvangende lidstaat worden in geval van
vestiging in de ontvangende lidstaat
overeenkomstig titel III, hoofdstukken I en 
IV onderzocht.

3. In geval van vestiging in de 
ontvangende lidstaat worden aanvragen 
voor vestiging overeenkomstig titel III, 
hoofdstukken I en IV, onderzocht door de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat, dit 
in samenwerking met de betrokken 
nationale sociale partners en 
beroepsverenigingen die de sectorale 
beroepen vertegenwoordigen.

Motivering

De bevoegde autoriteiten in de lidstaten dienen de nationale sociale partners te betrekken bij 
gevallen waarin een dienstverrichter die onder het sectorale beroep dat zij 
vertegenwoordigen valt, gedeeltelijke toegang wordt verleend.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 6 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 5 – lid 1 – letter b – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wanneer de dienstverrichter zich naar 
een andere lidstaat begeeft, indien hij dat 
beroep tijdens de 10 jaar die voorafgaan 
aan de dienstverrichting gedurende ten 
minste twee jaar heeft uitgeoefend in een 
of meerdere lidstaten wanneer het beroep 
niet gereglementeerd is in de lidstaat van 
vestiging.

(b) wanneer de dienstverrichter zich naar 
een andere lidstaat begeeft, indien hij dat 
beroep tijdens de 10 jaar die voorafgaan 
aan de dienstverrichting gedurende ten 
minste twee jaar heeft uitgeoefend in een 
of meerdere lidstaten wanneer het beroep 
niet gereglementeerd is in de lidstaat van 
vestiging. Van deze vrije dienstverrichting 
zijn prestatieverrichtingen in de 
bouwsector uitgesloten. Deze voorwaarde, 
namelijk twee jaar praktijkervaring, is 
niet van toepassing wanneer het beroep of 
de opleiding die toegang verleent tot het 
beroep gereglementeerd is. 

Motivering

In de bouwsector bestaat het gevaar dat onderaannemers aan de slag gaan in een andere 
lidstaat zonder dat ze over de vereiste minimale kwalificaties beschikken. Dit moet worden 
verhinderd om de banen in de bouwsector te bescherming tegen dumpingpraktijken.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 6 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 5 – lid 1 – letter b – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wanneer de dienstverrichter de 
afnemer van de dienst begeleidt, mits de 
afnemer zijn gewone verblijfplaats in de 
lidstaat van vestiging van de 
dienstverrichter heeft en het beroep niet 
voorkomt op de in artikel 7, lid 4, 
bedoelde lijst.

Schrappen

Motivering

Het Commissievoorstel geeft dienstverrichters met minder dan twee jaar werkervaring de 
mogelijkheid om diensten te verlenen aan houders van dezelfde nationaliteit. Dit kan evenwel 
betekenen dat buitenlandse dienstverleners arbeidskrachten uit de lidstaat van oorsprong van 
de dienstverrichter onder soepelere voorwaarden in dienst kunnen nemen dan dienstverleners 
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die een aanvraag indienen voor arbeidskrachten uit de ontvangende lidstaat.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – punt 6 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Het volgende lid 4 wordt toegevoegd: Schrappen
4. In het geval van notarissen worden 
authentieke akten en andere 
authenticatiewerkzaamheden waarvoor 
het zegel van de ontvangende lidstaat 
vereist is, van de dienstverrichting 
uitgesloten.

Motivering

Als immigrerende notarissen bepaalde diensten, met name authentieke akten en andere 
authenticatiewerkzaamheden waarvoor het zegel van de ontvangende lidstaat vereist is, niet 
mogen verrichten, ontstaan er twee groepen notarissen met verschillende bevoegdheden. Dit 
zou de bescherming van de consumentenrechten op de helling zetten en het noodzakelijk 
maken een informeringsplicht jegens de consument in te stellen.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 7 – letter a – punt i
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 7 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) voor beroepen in de veiligheidssector 
en gezondheidssector, een bewijs dat de 
desbetreffende persoon geen tijdelijk of 
permanent beroepsverbod heeft of niet 
strafrechtelijk is veroordeeld, indien de 
lidstaat zulks ook van zijn eigen 
onderdanen eist.

(e) voor alle beroepen, een bewijs dat de 
desbetreffende persoon geen tijdelijk of 
permanent beroepsverbod heeft of niet 
strafrechtelijk is veroordeeld, indien de 
lidstaat hierin voorziet.

Amendement 47
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 7 – letter a – sub ii
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 7– lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) voor opleidingstitels als bedoeld in 
artikel 21, lid 1, en voor verklaringen van 
verworven rechten als bedoeld in de 
artikelen 23, 26, 27, 30, 33, 33 bis, 37, 39 
en 43, een bewijs van kennis van de taal 
van de ontvangende lidstaat.

(f) voor opleidingstitels als bedoeld in 
artikel 21, lid 1, en voor verklaringen van 
verworven rechten als bedoeld in de 
artikelen 23, 26, 27, 30, 33, 33 bis, 37, 39 
en 43, een bewijs van voldoende kennis 
van de taal van de ontvangende lidstaat.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 7 – letter a – punt ii bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 7 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii bis) de volgende letter f bis wordt 
toegevoegd:
(f bis) voor alle beroepsbeoefenaren, een 
bewijs van kennis van de taal van de 
ontvangende lidstaat.";

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 7 – letter c
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het geval van gereglementeerde 
beroepen met implicaties voor de 
volksgezondheid of de openbare veiligheid 
en waarop de automatische erkenning uit 
hoofde van titel III, hoofdstuk II of III, niet 
van toepassing is, kan de bevoegde 
autoriteit van de ontvangende lidstaat vóór 

4. In het geval van de gereglementeerde 
beroepen met dwingende redenen in 
verband met het algemeen belang waarop 
de automatische erkenning uit hoofde van 
titel III, hoofdstuk III, niet van toepassing 
is, kan de bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat vóór de eerste 
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de eerste dienstverrichting de 
beroepskwalificaties van de 
dienstverrichter controleren. Zo een 
controle vooraf is alleen mogelijk indien de 
controle bedoeld is om ernstige schade 
voor de gezondheid of de veiligheid van de 
afnemer van de dienstverrichting ingevolge 
een ontoereikende beroepskwalificatie van 
de dienstverrichter te voorkomen en indien 
de controle niet meer omvat dan voor dit 
doel noodzakelijk is.

dienstverrichting de beroepskwalificaties 
van de dienstverrichter controleren. Zo een 
controle vooraf is alleen mogelijk indien de 
controle bedoeld is om schade voor de 
gezondheid of de veiligheid van de 
afnemer van de dienstverrichting, de 
dienstverrichter of het publiek ingevolge 
een ontoereikende beroepskwalificatie van 
de dienstverrichter te voorkomen en indien 
de controle niet meer omvat dan voor dit 
doel noodzakelijk is.

Motivering

Het vrijstellen van beroepen uit hoofde van hoofdstuk II van titel III kan negatieve gevolgen 
hebben voor de volksgezondheid en de veiligheid, want dit zou betekenen dat zelfstandigen en 
managers diensten in een andere lidstaat mogen uitvoeren zonder voorafgaande controle van 
hun kwalificaties. Aangezien er in een aantal lidstaten veel arbeidskrachten uit het buitenland 
werkzaam zijn als zelfstandige bouwondernemers, zou het vrijstellen van zelfstandigen van 
voorafgaande controles wel eens zeer ernstige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid 
en de veiligheid op de werkvloer in de bouwsector.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 7 – letter c
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 7 – lid 4 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de lijst van de beroepen 
waarvoor een controle vooraf van de 
kwalificaties noodzakelijk is om ernstige 
schade voor de gezondheid of de 
veiligheid van de afnemer van de 
dienstverrichting krachtens hun nationale 
wetten en voorschriften te voorkomen. De 
lidstaten verstrekken de Commissie voor 
elk beroep apart een motivering voor de 
opname ervan in de lijst.

De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de lijst van de beroepen 
waarvoor een controle vooraf van de 
kwalificaties noodzakelijk is om een
ernstige aantasting van het algemeen 
belang krachtens hun nationale wetten en 
voorschriften te voorkomen. De lidstaten 
verstrekken de Commissie voor elk beroep 
apart een motivering voor de opname ervan 
in de lijst.

Motivering

Zie de motivering bij amendement 22 op overweging 4.
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Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 7 – letter c
2011/0435(COD)
Artikel 7 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit stelt de 
dienstverrichter binnen een termijn van ten 
hoogste een maand na ontvangst van de 
verklaring en de begeleidende documenten 
in kennis van ofwel haar besluit om zijn 
kwalificaties niet te controleren ofwel van 
het resultaat van de verrichte controle. 
Wanneer er zich problemen voordoen die 
een vertraging veroorzaken, stelt de 
bevoegde autoriteit de dienstverrichter 
voor het einde van de eerste maand in 
kennis van de reden van de vertraging. Het 
probleem moet voor het einde van de 
eerste maand na deze kennisgeving 
worden opgelost en het besluit moet 
uiterlijk twee maanden na oplossing van 
het probleem zijn vastgesteld.

De bevoegde autoriteit stelt de 
dienstverrichter binnen een termijn van ten 
hoogste een maand na ontvangst van de 
verklaring en de begeleidende documenten 
in kennis van ofwel haar besluit om zijn 
kwalificaties niet te controleren ofwel van 
het resultaat van de verrichte controle. 
Wanneer er zich problemen voordoen die 
een vertraging veroorzaken, stelt de 
bevoegde autoriteit de dienstverrichter 
voor het einde van de eerste maand in 
kennis van de reden van de vertraging. Het 
probleem moet zo snel mogelijk na deze 
kennisgeving worden opgelost en het 
besluit moet uiterlijk twee maanden na 
oplossing van het probleem zijn 
vastgesteld.

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 7 – letter c
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 7 – lid 4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de beroepskwalificaties van de 
dienstverrichter wezenlijk verschillen van 
de in de ontvangende lidstaat vereiste 
opleiding, en wel in die mate dat dit 
verschil de volksgezondheid of de 
openbare veiligheid schaadt, en wanneer 
de dienstverrichter dit niet kan 
compenseren door beroepservaring of in
het kader van een leven lang leren, dient 
de ontvangende lidstaat de dienstverrichter 
de mogelijkheid te bieden om in het 

Wanneer de beroepskwalificaties van de 
dienstverrichter wezenlijk verschillen van 
de in de ontvangende lidstaat vereiste 
opleiding, en wel in die mate dat dit 
verschil het algemeen belang schaadt, 
dient de ontvangende lidstaat de 
dienstverrichter de mogelijkheid te bieden 
om in het bijzonder door middel van een 
proeve van bekwaamheid te bewijzen dat
hij de ontbrekende kennis en vaardigheden 
heeft verworven. De dienstverrichting dient 
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bijzonder door middel van een proeve van 
bekwaamheid te bewijzen dat hij de 
ontbrekende kennis en vaardigheden heeft 
verworven. De dienstverrichting dient in 
ieder geval te kunnen plaatsvinden in de 
maand die volgt op die waarin het 
overeenkomstig de derde alinea genomen 
besluit is getroffen.

in ieder geval te kunnen plaatsvinden in de 
maand die volgt op die waarin het 
overeenkomstig de derde alinea genomen 
besluit is getroffen.

Motivering

Een niet-formele opleiding ("learning by doing") kan geen formele of voortgezette opleiding 
(bijvoorbeeld in de vorm van alternerend leren) vervangen.

Amendement 53
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 7 – letter c
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 7 – lid 4 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de bevoegde autoriteit binnen de in 
de derde en de vierde alinea vermelde 
termijn niet reageert, kan de dienst 
worden verricht.

Schrappen

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 8
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van de 
ontvangende lidstaat kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van vestiging in 
geval van twijfel verzoeken om alle 
informatie over de rechtmatigheid van de 
vestiging en het goede gedrag van de 
dienstverrichter, alsmede het ontbreken van 
eventuele tuchtrechtelijke of 
strafrechtelijke maatregelen ter zake van de 
beroepsuitoefening. Voor de controle van 

1. De bevoegde autoriteiten van de 
ontvangende lidstaat kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van vestiging in 
geval van twijfel verzoeken om alle 
informatie over de rechtmatigheid van de 
vestiging en het goede gedrag van de 
dienstverrichter, alsmede het ontbreken van 
eventuele tuchtrechtelijke of 
strafrechtelijke maatregelen ter zake van de 
beroepsuitoefening. Voor de controle van 
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kwalificaties kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de ontvangende lidstaat bij 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van vestiging informatie aanvragen over de 
opleidingscursussen van de dienstverrichter 
voor zover dit nodig is voor het beoordelen 
van wezenlijke verschillen die de 
volksgezondheid of de openbare veiligheid
kunnen schaden. De bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van vestiging verstrekken 
deze informatie overeenkomstig artikel 56.

kwalificaties kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de ontvangende lidstaat bij 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van vestiging informatie aanvragen over de 
opleidingscursussen van de dienstverrichter 
voor zover dit nodig is voor het beoordelen 
van wezenlijke verschillen die het 
algemeen belang kunnen schaden. De 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
vestiging verstrekken deze informatie 
overeenkomstig artikel 56.

Motivering

Zie de motivering bij amendement 5 op overweging 4.

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 10
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met een opleidingstitel ter afsluiting van 
een in artikel 11 bedoelde opleiding, met 
inbegrip van het betrokken niveau, wordt 
gelijkgesteld elke opleidingstitel die, ofwel 
elk geheel van opleidingstitels dat door een 
bevoegde autoriteit in een lidstaat is 
afgegeven, wanneer daarmee een in de 
Unie op voltijdse of deeltijdse basis zowel
binnen als buiten formele programma’s 
gevolgde opleiding wordt afgesloten die 
door deze lidstaat als gelijkwaardig wordt 
erkend en de houder ervan dezelfde rechten 
inzake de toegang tot of uitoefening van 
een beroep verleent, dan wel hem 
voorbereidt op de uitoefening van dat 
beroep.

Met een opleidingstitel ter afsluiting van 
een in artikel 11 bedoelde opleiding, met 
inbegrip van het betrokken niveau, wordt 
gelijkgesteld elke opleidingstitel die, ofwel 
elk geheel van opleidingstitels dat door een 
bevoegde autoriteit in een lidstaat is 
afgegeven, wanneer daarmee een in de 
Unie op voltijdse of deeltijdse basis binnen 
formele programma's gevolgde opleiding 
wordt afgesloten die door deze lidstaat als 
gelijkwaardig wordt erkend en de houder 
ervan dezelfde rechten inzake de toegang 
tot of uitoefening van een beroep verleent, 
dan wel hem voorbereidt op de uitoefening 
van dat beroep.

Motivering

Een niet-formele opleiding ("learning by doing") kan niet worden gelijkgesteld met een 
formele opleiding die aan prestatiecontroles onderworpen is. De formele opleiding zou 
daardoor in waarde verminderen en het kwaliteitsniveau van de verrichte diensten zou fors 
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dalen.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 11
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van de leden 1 en 2 van dit 
artikel kan de bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat de toegang tot en de 
uitoefening van het beroep weigeren aan 
houders van een bekwaamheidsattest 
wanneer de nationale kwalificatie die voor 
de uitoefening van het beroep op zijn 
grondgebied vereist is, onder de punten d) 
of e) van artikel 11 is ingedeeld.

Schrappen

Motivering

Artikel 13, lid 4, belemmert de grensoverschrijdende activiteit van meester-ambachtslieden. 
Zij behoren bij het niveau vermeld in artikel 11, onder (c).

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1– punt 11 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. Het volgende artikel 13 bis wordt 
ingevoegd:
"Artikel 13 bis
Wanneer een lidstaat van zijn eigen 
beroepsbeoefenaren vereist dat zij 
permanent en aantoonbaar aan hun 
professionele ontwikkeling werken, heeft 
die tevens het recht om deze vereisten uit 
te breiden tot beroepsbeoefenaren uit 
andere lidstaten die voornemens zijn hun 
beroep op zijn grondgebied uit te 
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oefenen."

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 12 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Artikel 13 belet niet dat de ontvangende 
lidstaat van de aanvrager verlangt dat hij 
een aanpassingsstage van ten hoogste drie 
jaar doorloopt of een proeve van 
bekwaamheid aflegt wanneer de door hem 
gevolgde opleiding betrekking heeft op 
vakgebieden die wat de beroepsactiviteiten
betreft, wezenlijk verschillen van de 
vakgebieden die in het kader van de in de 
ontvangende lidstaat vereiste 
opleidingstitels worden behandeld.

1. Artikel 13 belet niet dat de ontvangende 
lidstaat van de aanvrager verlangt dat hij 
een aanpassingsstage van ten hoogste drie 
jaar doorloopt of een proeve van 
bekwaamheid aflegt wanneer de door hem 
gevolgde opleiding betrekking heeft op 
vakken die wat de beroepswerkzaamheden
betreft, wezenlijk verschillen van die welke
worden bestreken door de in de 
ontvangende lidstaat vereiste 
opleidingstitel, wanneer de duur van de 
opleiding, waarvan de aanvrager melding 
maakt, ten minste één jaar korter is dan 
de duur van de in de ontvangende lidstaat 
vereiste opleiding, en/of wanneer het in de 
ontvangende lidstaat gereglementeerde 
beroep een of meer gereglementeerde 
beroepswerkzaamheden omvat die niet 
bestaan in het overeenkomstige beroep in 
de lidstaat van oorsprong van de 
aanvrager en dit verschil wordt 
gekenmerkt door een specifieke opleiding 
die in de ontvangende lidstaat vereist is en 
betrekking heeft op vakken die wezenlijk 
verschillen van die welke vallen onder het 
bekwaamheidsattest of de opleidingstitel 
die de aanvrager overlegt.

Motivering

Het is niet duidelijk waarom de criteria a) en c) van artikel 14, lid 1, in de toekomst niet meer 
zouden gelden. Deze criteria zijn voor de bevoegde instanties van de lidstaten zeer 
doeltreffende instrumenten gebleken. Door dit amendement blijven de criteria a) en c) 
behouden.
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Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 12 – letter c
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) In lid 3 wordt na de eerste alinea de 
volgende alinea ingevoegd:

Schrappen

"Voor het beroep van notaris kan de 
ontvangende lidstaat bij het bepalen van 
de compenserende maatregel rekening 
houden met de specifieke activiteiten van 
dit beroep op zijn grondgebied, met name 
inzake het toe te passen recht."

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 14
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen met betrekking tot 
aanpassingen in de lijst van 
werkzaamheden van bijlage IV waarvoor 
overeenkomstig artikel 16 beroepservaring 
wordt erkend, teneinde de nomenclatuur bij 
te werken of te verduidelijken, zonder dat 
dit het toepassingsgebied van de 
werkzaamheden binnen de afzonderlijke 
categorieën mag verkleinen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen met betrekking tot 
aanvullingen op de lijst van 
werkzaamheden van bijlage IV waarvoor 
overeenkomstig artikel 16 beroepservaring 
wordt erkend, teneinde de nomenclatuur bij 
te werken of te verduidelijken, zonder dat 
dit het toepassingsgebied van de 
werkzaamheden binnen de afzonderlijke 
categorieën mag verkleinen.
Beroepswerkzaamheden die al in een 
bepaalde lijst zijn opgenomen, mogen niet 
naar een andere lijst worden verplaatst.

Amendement 61
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 22 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen om wijzigingen aan te 
brengen in de lijst in bijlage V, punt 5.2.1, 
teneinde deze aan te passen aan de 
vooruitgang op het gebied van onderwijs, 
wetenschap en technologie.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen om wijzigingen aan te 
brengen in de lijst in bijlage V, punt 5.2.1, 
teneinde deze aan te passen aan de 
vooruitgang op het gebied van onderwijs, 
wetenschap en technologie en de 
ontwikkeling en groei van het 
verpleegvak.

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 22 – letter c
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opleiding tot verantwoordelijk 
algemeen ziekenverpleger omvat ten 
minste drie studiejaren bestaande uit ten 
minste 4600 uur theoretisch en klinisch 
onderwijs, waarbij de duur van het 
theoretisch onderwijs ten minste een derde 
en die van het klinisch onderwijs ten 
minste de helft van de minimumduur van 
de opleiding bedraagt. De lidstaten kunnen 
gedeeltelijke vrijstelling verlenen aan 
personen die een deel van deze opleiding 
hebben gevolgd in het kader van andere 
opleidingen van ten minste gelijkwaardig 
niveau.

De opleiding tot verantwoordelijk 
algemeen ziekenverpleger omvat ten 
minste drie studiejaren, die tevens mogen 
worden uitgedrukt met het equivalent aan 
ECTS-studiepunten, bestaande uit ten 
minste 4600 uur theoretisch en klinisch 
onderwijs, waarbij de duur van het 
theoretisch onderwijs ten minste een derde 
en die van het klinisch onderwijs ten 
minste de helft van de minimumduur van 
de opleiding bedraagt. De lidstaten kunnen 
gedeeltelijke vrijstelling verlenen aan 
personen die een deel van deze opleiding 
hebben gevolgd in het kader van andere 
opleidingen van ten minste gelijkwaardig 
niveau.

Amendement 63
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 23 bis (nieuw)
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Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 33 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Het volgende artikel 33 ter wordt 
ingevoegd:
"Artikel 33 ter
Overgangsbepalingen
Vanaf [datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn invoegen] beschikken de 
lidstaten over een termijn van zes jaar om 
hun opleidingssystemen aan te passen aan 
de nieuwe eisen van artikel 31, lid 1, met 
name dat verpleeg- en verloskundigen 
twaalf jaar algemeen vormend onderwijs 
genoten moeten hebben of geslaagd 
moeten zijn voor een examen van 
gelijkwaardig niveau."

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 24 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 34 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De basisopleiding tandheelkunde omvat in 
totaal ten minste vijf jaar theoretisch en 
praktisch onderwijs of het in ECTS-
studiepunten uitgedrukte equivalent 
hiervan op voltijdbasis aan een 
universiteit, aan een instelling voor hoger 
onderwijs van een als gelijkwaardig erkend 
niveau of onder toezicht van een 
universiteit en omvat ten minste het in 
bijlage V, punt 5.3.1, opgenomen 
studieprogramma.

De basisopleiding tandheelkunde duurt in 
totaal ten minste vijf jaar of
vertegenwoordigt het ECTS-equivalent 
van 300 studiepunten, en bestaat uit ten 
minste 5000 uur voltijds theoretisch en 
praktisch onderwijs aan een universiteit, 
aan een instelling voor hoger onderwijs 
van een als gelijkwaardig erkend niveau of 
onder toezicht van een universiteit en 
omvat ten minste het in bijlage V, punt 
5.3.1, opgenomen studieprogramma.

Amendement 65
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 30 – letter a



PE489.564v02-00 40/48 AD\914694NL.doc

NL

Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 44 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) na de theoretische en praktische 
opleiding een stage van zes maanden in een 
voor het publiek toegankelijke apotheek of 
in een ziekenhuis onder toezicht van de 
farmaceutische dienst van dat ziekenhuis.

(b) tijdens of na de theoretische en 
praktische opleiding een stage van zes 
maanden in een voor het publiek 
toegankelijke apotheek of in een 
ziekenhuis onder toezicht van de 
farmaceutische dienst van dat ziekenhuis.

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) hetzij ten minste vier jaar studie op 
voltijdsbasis aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een 
examen op universitair niveau wordt 
afgelegd en een bezoldigde stage van ten 
minste twee jaar wordt volbracht;

(a) hetzij ten minste vier jaar studie op 
voltijdsbasis aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een 
examen op universitair niveau wordt 
afgelegd en een stage van ten minste twee 
jaar wordt volbracht;

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bezoldigde stage wordt gevolgd in 
een lidstaat onder de supervisie van een 
persoon die voldoende kan waarborgen in 
staat te zijn de praktijkopleiding te 
verzorgen. De stage volgt op de in lid 1 
bedoelde studie. Het volbrengen van de 
bezoldigde stage blijkt uit een certificaat 
dat de opleidingstitel vergezelt.

3. De stage wordt gevolgd in een lidstaat 
onder de supervisie van een persoon die 
voldoende kan waarborgen in staat te zijn 
de praktijkopleiding te verzorgen. De stage 
volgt op de in lid 1 bedoelde studie. Het 
volbrengen van de stage blijkt uit een 
certificaat dat de opleidingstitel vergezelt.
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Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de kennis, vaardigheden en 
competenties voor dit gemeenschappelijk 
opleidingskader verwijzen naar de 
kwalificatieniveaus van het Europees 
kwalificatiekader, zoals vastgelegd in 
bijlage II van de Aanbeveling van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een Europees 
kwalificatiekader voor een leven lang 
leren(*);

(d) de kennis, vaardigheden en 
competenties voor dit gemeenschappelijk 
opleidingskader verwijzen naar de niveaus 
van artikel 11 van deze richtlijn;

Artikel 11 is niet van toepassing op de in 
het kader van bijlage V, punt 1, 
gereglementeerde beroepen.

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het betrokken beroep valt onder geen 
ander gemeenschappelijk opleidingskader 
en is evenmin al gereglementeerd in titel 
III, hoofdstuk III;

(e) het betrokken beroep valt onder geen 
ander gemeenschappelijk opleidingskader 
en is evenmin al gereglementeerd in titel 
III, hoofdstuk III of in artikel 10, onder b).

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 2 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het gemeenschappelijk opleidingskader 
is vastgesteld na een transparante 
procedure, met betrokkenheid van de 
belanghebbenden uit lidstaten waar het 
beroep niet is gereglementeerd;

(f) het gemeenschappelijk opleidingskader 
is vastgesteld na een transparante 
procedure, met betrokkenheid van de 
nationale sociale partners, de 
beroepsverenigingen die de sectorale 
beroepen vertegenwoordigen en de 
belanghebbenden uit lidstaten waar het 
beroep al dan niet is gereglementeerd;

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 ter – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de gemeenschappelijke opleidingsproef 
is vastgesteld na een transparante 
procedure, met betrokkenheid van de 
belanghebbenden uit lidstaten waar het 
beroep niet is gereglementeerd;

(c) de gemeenschappelijke opleidingsproef 
is vastgesteld na een transparante 
procedure, met betrokkenheid van de 
nationale sociale partners, de 
beroepsverenigingen die de sectorale 
beroepen vertegenwoordigen en de 
belanghebbenden uit lidstaten waar het 
beroep al dan niet is gereglementeerd;

Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat alle controles
van talenkennis worden uitgevoerd door 
een bevoegde autoriteit nadat de in artikel 
4 quinquies, artikel 7, lid 4, en artikel 51, 
lid 3, bedoelde besluiten zijn genomen en
indien er ernstige en concrete twijfel over 
bestaat of de beroepsbeoefenaar over 

De lidstaten zien erop toe dat alle 
verificaties van talenkennis worden 
uitgevoerd door een bevoegde autoriteit, 
zonder dat dit de aanvrager iets kost en
enkel indien er ernstige en concrete twijfel 
over bestaat of de beroepsbeoefenaar over 
voldoende talenkennis beschikt voor de 
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voldoende talenkennis beschikt voor de 
beroepswerkzaamhedeen die hij wil 
uitoefenen.

beroepswerkzaamheden die hij wil 
uitoefenen.

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van beroepen met implicaties voor 
de veiligheid van de patiënt kunnen de 
lidstaten aan de bevoegde autoriteiten het 
recht overdragen om de talenkennis van 
alle betrokken beroepsbeoefenaren te 
controleren indien daar uitdrukkelijk om 
wordt verzocht door het nationale 
gezondheidszorgsysteem, of in het geval 
van zelfstandige beroepsbeoefenaren die 
hier niet bij aangesloten zijn, door de 
representatieve nationale 
patiëntenorganisaties.

In geval van beroepen met implicaties voor 
de volksgezondheid, de veiligheid van de 
patiënt of de kwaliteit van het onderwijs 
kunnen de lidstaten aan de bevoegde 
autoriteiten het recht overdragen om de 
talenkennis van alle betrokken 
beroepsbeoefenaren te controleren indien 
daar uitdrukkelijk om wordt verzocht door 
het nationale gezondheidszorgsysteem, of 
in het geval van zelfstandige 
beroepsbeoefenaren die hier niet bij 
aangesloten zijn, door de representatieve 
nationale patiëntenorganisaties of sociale 
partners. De door de bevoegde autoriteit 
verrichte verificaties van talenkennis doen 
geen afbreuk aan de mogelijkheid van de 
werkgever om, naargelang het geval, 
verdere controles te verrichten.

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke controle van talenkennis beperkt zich 
tot de kennis van één officiële taal van de
lidstaat naar keuze van de betrokkene, is 
evenredig met de uit te oefenen activiteit 
en is gratis voor de beroepsbeoefenaar. De 

Elke verificatie van talenkennis is 
evenredig met de uit te oefenen activiteit 
en is gratis voor de beroepsbeoefenaar. De 
betrokkene kan tegen deze taalcontrole 
beroep aantekenen bij de nationale 
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betrokkene kan tegen deze taalcontrole 
beroep aantekenen bij de nationale 
rechtbanken.

rechtbanken.

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 39
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 bis – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van bezoldigde stages Erkenning van stages

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 39
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 bis 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op het verlenen van toegang 
tot een gereglementeerd beroep erkent de 
lidstaat van oorsprong een bezoldigde stage 
die in een andere lidstaat gevolgd werd en 
door een bevoegde autoriteit van die 
lidstaat gecertificeerd is.

Met het oog op het verlenen van toegang 
tot een gereglementeerd beroep houdt de 
lidstaat van oorsprong proportioneel 
rekening met een stage die in een andere 
lidstaat gevolgd werd en door een 
bevoegde autoriteit van die lidstaat 
gecertificeerd is.

Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat delen aan de bevoegde autoriteiten 
van alle andere lidstaten en aan de 
Commissie de identiteit van een 

1. De bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat delen aan de bevoegde autoriteiten 
van alle andere lidstaten en aan de 
Commissie de identiteit van een 
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beroepsbeoefenaar mee die van een 
nationale overheid of rechtbank verbod, 
ook tijdelijk, gekregen heeft tot het 
uitoefenen van volgende 
beroepsactiviteiten op het grondgebied van 
deze lidstaat:

beroepsbeoefenaar mee die tijdelijk of 
permanent het recht ontnomen is om in de 
eigen lidstaat of de ontvangende lidstaat 
volgende beroepsactiviteiten uit te 
oefenen:

Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) verpleegkundige, erkend uit hoofde 
van artikel 10;

Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer sprake is van gevallen waarop 
Richtlijn 2006/123/EG niet van toepassing 
is en een in een lidstaat gevestigde 
beroepsbeoefenaar binnen het kader van 
deze richtlijn een beroepsactiviteit 
uitoefent op grond van een andere 
beroepstitel dan deze bedoeld in lid 1, stelt 
een lidstaat zodra deze daadwerkelijk 
kennis heeft gekregen van gedragingen, 
specifieke handelingen of omstandigheden 
die met dergelijke activiteiten verband 
houden en ernstige schade kunnen 
berokkenen aan de gezondheid of de 
veiligheid van mens of milieu in een 
andere lidstaat, onverwijld de andere 
betrokken lidstaten en de Commissie 
daarvan in kennis. Deze informatie gaat 
niet verder dan hetgeen strikt noodzakelijk 

2. Wanneer een in een lidstaat gevestigde 
beroepsbeoefenaar binnen het kader van 
deze richtlijn een beroepsactiviteit 
uitoefent op grond van een andere 
beroepstitel dan deze bedoeld in lid 1, stelt 
een lidstaat zodra deze daadwerkelijk 
kennis heeft gekregen van gedragingen, 
specifieke handelingen of omstandigheden 
die met dergelijke activiteiten verband 
houden en schade kunnen berokkenen aan 
het algemeen belang of aan de gezondheid 
of de veiligheid van mens of milieu in een 
andere lidstaat, onverwijld de andere 
betrokken lidstaten en de Commissie 
daarvan in kennis. Deze informatie gaat 
niet verder dan hetgeen strikt noodzakelijk 
is om de betrokken beroepsbeoefenaar te 
identificeren en omvat een verwijzing naar 
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is om de betrokken beroepsbeoefenaar te 
identificeren en omvat een verwijzing naar 
de beslissing van de bevoegde autoriteit tot 
het opleggen van een beroepsverbod. De 
andere lidstaten kunnen om aanvullende 
informatie verzoeken onder de in artikel 8 
en artikel 56 vermelde voorwaarden.

de beslissing van de bevoegde autoriteit tot 
het opleggen van een beroepsverbod. De 
andere lidstaten kunnen om aanvullende 
informatie verzoeken onder de in artikel 8 
en artikel 56 vermelde voorwaarden.

Motivering

Het alarmmechanisme mag niet beperkt blijven tot gevallen die niet onder Richtlijn 
2006/123/EG vallen, maar dient in verband met handelingen die niet alleen ten koste gaan 
van de gezondheid en de veiligheid van mens of milieu in een andere lidstaat, maar tevens 
van het algemeen belang, te worden uitgebreid tot alle beroepsbeoefenaren.

Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 44
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alle procedures worden uitgevoerd 
overeenkomstig de bepalingen van 
Richtlijn 2006/123/EG met betrekking tot 
de één-loketten. Alle termijnen die de 
lidstaten met betrekking tot de in deze 
richtlijn bedoelde procedures of 
formaliteiten moeten naleven, beginnen te 
lopen op het moment waarop een burger 
een aanvraag indient bij een één-loket.

4. Alle procedures worden uitgevoerd 
overeenkomstig de bepalingen van 
Richtlijn 2006/123/EG met betrekking tot 
de één-loketten. Alle termijnen die de 
lidstaten met betrekking tot de in deze 
richtlijn bedoelde procedures of 
formaliteiten moeten naleven, beginnen te 
lopen op het moment waarop een burger 
via een één-loket een volledige aanvraag 
indient bij de bevoegde instantie.

Amendement 81

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 44 
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 bis – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het bestaan van het één-loket doet 
geen afbreuk aan de verdeling van de 
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taken en bevoegdheden tussen de 
verschillende instanties binnen de 
nationale stelsels.

Amendement 82

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 46
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 58 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité voor de erkenning van 
beroepskwalificaties. Dit comité is een 
comité in de zin van Verordening (EU) nr. 
182/2011.

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité voor de erkenning van 
beroepskwalificaties dat zorgt voor een 
passende vertegenwoordiging en passende 
raadpleging op zowel Europees als 
nationaal deskundigenniveau. Het is een 
comité in de zin van Verordening (EU) nr. 
182/2011.



PE489.564v02-00 48/48 AD\914694NL.doc

NL

PROCEDURE

Titel Wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties en van Verordening [...] betreffende de 
administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt

Document- en procedurenummers COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD)

Commissie ten principale
       Datum bekendmaking

IMCO
19.1.2012

Advies uitgebracht door
       Datum bekendmaking

EMPL
19.1.2012

Rapporteur voor advies
       Datum benoeming

Licia Ronzulli
19.1.2012

Behandeling in de commissie 20.6.2012 8.10.2012

Datum goedkeuring 9.10.2012

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

40
2
3

Bij de eindstemming aanwezige leden Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, 
Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, 
Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland 
Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Karima Delli, Richard Falbr, 
Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, 
Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, 
Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth 
Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana 
Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Malika Benarab-Attou, Edite Estrela, Ingeborg Gräßle, Ria Oomen-
Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor, Gabriele Zimmer


