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Amendement 18
Milan Cabrnoch

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.

Or. en

Amendement 19
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om het vrije verkeer van 
beroepsbeoefenaren te bevorderen door
een efficiëntere en transparantere 
erkenning van kwalificaties is een 
Europese beroepskaart noodzakelijk. Deze 
kaart moet de tijdelijke mobiliteit en 
erkenning via het automatische 
erkenningssysteem vergemakkelijken en 
een vereenvoudigde erkenningsprocedure 
onder het algemeen stelsel bevorderen. De 
kaart moet worden afgegeven op verzoek 
van een beroepsbeoefenaar na voorlegging 
van de vereiste documenten en na 
afhandeling van de desbetreffende 
beoordelings- en controleprocedures door 
de bevoegde autoriteiten. De werking van 
de kaart moet worden onderbouwd door 

(3) Er kan ter bevordering van het vrije 
verkeer van beroepsbeoefenaren een 
efficiëntere en transparantere erkenning 
van kwalificaties een vrijwillige Europese 
beroepskaart worden ingevoerd. Deze 
kaart is in het bijzonder nuttig ter 
bevordering van de tijdelijke mobiliteit en 
erkenning via het automatische 
erkenningssysteem vergemakkelijken en 
een vereenvoudigde erkenningsprocedure 
onder het algemeen stelsel. De kaart moet 
worden afgegeven op verzoek van een 
beroepsbeoefenaar na voorlegging van de 
vereiste documenten en na afhandeling van 
de desbetreffende beoordelings- en 
controleprocedures door de bevoegde 
autoriteiten. De kaart moet worden 
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het Informatiesysteem interne markt (IMI-
systeem) zoals vastgelegd in Verordening 
(EU) nr. […] betreffende de 
administratieve samenwerking via het 
Informatiesysteem interne markt. Dit 
mechanisme moet niet alleen bijdragen tot 
synergieën en vertrouwen tussen de 
bevoegde autoriteiten, maar tegelijkertijd 
ook dubbel administratief werk voor de
autoriteiten vermijden en de 
beroepsbeoefenaren meer transparantie en 
zekerheid verschaffen. De procedures voor 
het aanvragen en het afgeven van de kaart 
moeten duidelijk gestructureerd zijn en 
zowel waarborgen als de overeenkomstige 
rechtsmiddelen voor de aanvrager 
omvatten. De kaart en de hiermee 
samenhangende workflow binnen IMI 
moeten de integriteit, authenticiteit en 
vertrouwelijkheid van de opgeslagen 
gegevens waarborgen en een 
onrechtmatige en onbevoegde toegang tot 
de erin opgenomen informatie verhinderen.

toegesneden op afzonderlijke beroepen en 
moeten regelgevende instanties een zekere 
mate van flexibiliteit bieden op het gebied 
van de invoering. De werking van de kaart 
moet worden onderbouwd door het 
Informatiesysteem interne markt (IMI-
systeem) zoals vastgelegd in Verordening 
(EU) nr. […] betreffende de 
administratieve samenwerking via het 
Informatiesysteem interne markt. Dit 
mechanisme moet niet alleen bijdragen tot 
synergieën en vertrouwen tussen de 
bevoegde autoriteiten, maar tegelijkertijd 
ook dubbel administratief werk voor de 
autoriteiten vermijden en de 
beroepsbeoefenaren meer transparantie en 
zekerheid verschaffen. De procedures voor 
het aanvragen en het afgeven van de kaart 
moeten duidelijk gestructureerd zijn en 
zowel waarborgen als de overeenkomstige 
rechtsmiddelen voor de aanvrager 
omvatten. De kaart en de hiermee 
samenhangende workflow binnen IMI 
moeten de integriteit, authenticiteit, 
interoperabiliteit en vertrouwelijkheid van 
de opgeslagen gegevens waarborgen en een 
onrechtmatige en onbevoegde toegang tot 
de erin opgenomen informatie verhinderen.

Or. en

Amendement 20
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 21
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De kaart moet voldoen aan 
specifieke eisen op het gebied van 
veiligheid en gegevensbescherming, 
waartoe er de nodige waarborgen tegen 
misbruik en gegevensfraude tot stand 
moeten worden aangebracht;

Or. en

Amendement 22
Ole Christensen

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

(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 
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algemeen belang, zoals het geval is voor 
artsen of andere gezondheidswerkers, 
moet een lidstaat gedeeltelijke toegang 
kunnen weigeren.

houden met het algemeen belang, moet 
een lidstaat gedeeltelijke toegang kunnen 
weigeren.

Or. en

Motivering

Het concept "dwingende reden van algemeen belang" is ontwikkeld door het Hof van Justitie 
middels zijn jurisprudentie over de artikelen 43 en 49 van het Verdrag en wordt gehanteerd in 
overweging 40 van de richtlijn betreffende diensten op de interne markt (2006/123/EG). Dit 
biedt een gedetailleerde, duidelijke definitie van de omstandigheden waaronder lidstaten 
gedeeltelijke toegang moeten kunnen weigeren.

Amendement 23
Thomas Händel, Paul Murphy

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 van 
algemeen belang, moet een lidstaat 
gedeeltelijke toegang kunnen weigeren. Er 
dient geen gedeeltelijke toegang te worden 
toegekend aan beroepsgroepen die 
gezondheidsdiensten of anderszins met de 
volksgezondheid verband houdende 
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diensten verlenen.

Or. en

Amendement 24
Marian Harkin

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 van 
algemeen belang, moet een lidstaat 
gedeeltelijke toegang kunnen weigeren. Er 
dient geen gedeeltelijke toegang te worden 
toegekend aan beroepsgroepen die 
gezondheidsdiensten of anderszins met de 
volksgezondheid verband houdende 
diensten verlenen.

Or. en

Amendement 25
Philippe Boulland
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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 van 
algemeen belang, zoals het geval is voor 
artsen, andere gezondheidswerkers of 
notarissen, moet een lidstaat gedeeltelijke 
toegang kunnen weigeren.

Or. fr

Amendement 26
Philippe Boulland

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 aanpassingsstage moeten 
kunnen opleggen om elke vorm van 
discriminatie in nationale selectie- en 
benoemingsprocedures te vermijden. In 
geval van vrije dienstverrichting moeten 

Schrappen
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notarissen geen authentieke akten 
kunnen opstellen of andere 
authenticatiewerkzaamheden verrichten 
waarvoor het zegel van de ontvangende 
lidstaat vereist is.

Or. fr

Amendement 27
Nadja Hirsch

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 aanpassingsstage moeten 
kunnen opleggen om elke vorm van 
discriminatie in nationale selectie- en 
benoemingsprocedures te vermijden. Wat 
de vrijheid van dienstverrichting betreft, 
moeten notarissen geen authentieke akten 
kunnen opstellen of andere 
authenticatiewerkzaamheden kunnen 
verrichten waarvoor het zegel van de 
ontvangende lidstaat vereist is.

Schrappen

Or. de

Amendement 28
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

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 

Schrappen
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zouden de lidstaten de nodige proeven van 
bekwaamheid of 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.

Or. fr

Amendement 29
Elisabeth Morin-Chartier

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 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

Or. fr

Motivering

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

Amendement 30
Danuta Jazłowiecka

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 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

Or. en

Motivering

Notarissen worden opgeleid op basis van het nationaal recht en hun bevoegdheden 
verschillen van lidstaat tot lidstaat. Aangezien de rechtsstelsels overeenkomstig dewelke zij 
hun bevoegdheden uitoefenen ook onderling verschillen, is het onmogelijk bepalingen over 
deze beroepsgroep in de richtlijn beroepskwalificaties op te nemen zonder dat de 
bescherming van de consumentenrechten verstoord wordt. Als bepaalde diensten worden 
uitgesloten, ontstaan er twee groepen notarissen met verschillende bevoegdheden in welk 
geval er een informeringsplicht jegens de consument zou moeten worden ingesteld.

Amendement 31
Csaba Őry

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7
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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 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.

(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, justitiële activiteiten uitvoeren
of andere authenticatiewerkzaamheden 
verrichten waarvoor het zegel van de 
ontvangende lidstaat vereist is.

Or. hu

Amendement 32
Csaba Őry

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 krachtens wetgeving 
verplicht zijn tot onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid bij de uitvoering van hun 
taken, of die in het kader van preventieve 
rechtsbedeling de rechtmatigheid van 
wettelijke bepalingen bekrachtigen, 
dienen te worden uitgesloten van de 
werkingssfeer van deze richtlijn. Gelet op 
de bijzondere taken van notarissen binnen 
justitie, zijn zowel het grondbeginsel van 
het vrij verrichten van diensten, als het 
erkennen van buitenlandse 
beroepskwalificaties niet van toepassing 
op deze beroepsvorm.
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Or. hu

Amendement 33
Philippe Boulland

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.

Or. fr

Amendement 34
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het beroep van verpleeg- en 
verloskundige is de laatste drie decennia 
sterk geëvolueerd: zorgverlening in woon-
en leefgemeenschappen, ingewikkeldere 
behandelingen en constante technologische 
ontwikkelingen verlangen van verpleeg- en 
verloskundigen dat ze steeds meer 
verantwoordelijkheden kunnen dragen. Om 
aan deze complexe noden in de 

(15) Het beroep van verpleeg- en 
verloskundige is de laatste drie decennia 
sterk geëvolueerd: zorgverlening in woon-
en leefgemeenschappen, ingewikkeldere 
behandelingen en constante technologische 
ontwikkelingen verlangen van verpleeg- en 
verloskundigen dat ze steeds meer 
verantwoordelijkheden kunnen dragen. Om 
aan deze complexe noden in de 
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gezondheidszorg te kunnen voldoen, 
moeten studenten in de verpleeg- en 
vroedkunde een stevige algemene 
schoolopleiding genoten hebben vooraleer 
de opleiding te mogen aanvatten. De 
toelating tot deze opleiding moet daarom 
beperkt worden tot studenten die twaalf
jaar algemeen vormend onderwijs hebben 
genoten of geslaagd zijn voor een examen 
van een gelijkwaardig niveau.

gezondheidszorg te kunnen voldoen, 
moeten studenten in de verpleeg- en 
vroedkunde een stevige algemene 
schoolopleiding genoten hebben vooraleer 
de opleiding te mogen aanvatten. De 
toelating tot deze opleiding moet daarom 
beperkt worden tot studenten die minstens 
tien jaar algemeen vormend onderwijs 
hebben genoten of geslaagd zijn voor een 
examen van een gelijkwaardig niveau.

Or. de

Amendement 35
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het beroep van verpleeg- en 
verloskundige is de laatste drie decennia 
sterk geëvolueerd: zorgverlening in woon-
en leefgemeenschappen, ingewikkeldere 
behandelingen en constante technologische 
ontwikkelingen verlangen van verpleeg- en 
verloskundigen dat ze steeds meer 
verantwoordelijkheden kunnen dragen. Om 
aan deze complexe noden in de 
gezondheidszorg te kunnen voldoen, 
moeten studenten in de verpleeg- en 
vroedkunde een stevige algemene 
schoolopleiding genoten hebben vooraleer 
de opleiding te mogen aanvatten. De 
toelating tot deze opleiding moet daarom 
beperkt worden tot studenten die twaalf
jaar algemeen vormend onderwijs hebben 
genoten of geslaagd zijn voor een examen 
van een gelijkwaardig niveau.

(15) Het beroep van verpleeg- en 
verloskundige is de laatste drie decennia 
sterk geëvolueerd: zorgverlening in woon-
en leefgemeenschappen, ingewikkeldere 
behandelingen en constante technologische 
ontwikkelingen verlangen van verpleeg- en 
verloskundigen dat ze steeds meer 
verantwoordelijkheden kunnen dragen. Om 
aan deze complexe noden in de 
gezondheidszorg te kunnen voldoen, 
moeten studenten in de verpleeg- en 
vroedkunde een stevige algemene 
schoolopleiding genoten hebben vooraleer 
de opleiding te mogen aanvatten. De 
toelating tot deze opleiding moet daarom 
beperkt worden tot studenten die ten 
minste tien jaar algemeen vormend 
onderwijs hebben genoten of geslaagd zijn 
voor een examen van een gelijkwaardig 
niveau.

Or. en
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Amendement 36
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het beroep van verpleeg- en 
verloskundige is de laatste drie decennia 
sterk geëvolueerd: zorgverlening in woon-
en leefgemeenschappen, ingewikkeldere 
behandelingen en constante technologische 
ontwikkelingen verlangen van verpleeg- en 
verloskundigen dat ze steeds meer 
verantwoordelijkheden kunnen dragen. Om 
aan deze complexe noden in de 
gezondheidszorg te kunnen voldoen, 
moeten studenten in de verpleeg- en 
vroedkunde een stevige algemene 
schoolopleiding genoten hebben vooraleer 
de opleiding te mogen aanvatten. De 
toelating tot deze opleiding moet daarom 
beperkt worden tot studenten die twaalf
jaar algemeen vormend onderwijs hebben 
genoten of geslaagd zijn voor een examen 
van een gelijkwaardig niveau.

(15) Het beroep van verpleeg- en 
verloskundige is de laatste drie decennia 
sterk geëvolueerd: zorgverlening in woon-
en leefgemeenschappen, ingewikkeldere 
behandelingen en constante technologische 
ontwikkelingen verlangen van verpleeg- en 
verloskundigen dat ze steeds meer 
verantwoordelijkheden kunnen dragen. Om 
aan deze complexe noden in de 
gezondheidszorg te kunnen voldoen, 
moeten studenten in de verpleeg- en 
vroedkunde een stevige algemene 
schoolopleiding genoten hebben vooraleer 
de opleiding te mogen aanvatten. De 
toelating tot deze opleiding moet daarom 
beperkt worden tot studenten die minstens 
tien jaar algemeen vormend onderwijs 
hebben genoten of geslaagd zijn voor een 
examen van een gelijkwaardig niveau.

Or. de

Amendement 37
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het beroep van verpleeg- en 
verloskundige is de laatste drie decennia 
sterk geëvolueerd: zorgverlening in woon-
en leefgemeenschappen, ingewikkeldere 
behandelingen en constante technologische 
ontwikkelingen verlangen van verpleeg- en 
verloskundigen dat ze steeds meer 
verantwoordelijkheden kunnen dragen. Om 

(15) Het beroep van verpleeg- en 
verloskundige is de laatste drie decennia 
sterk geëvolueerd: zorgverlening in woon-
en leefgemeenschappen, ingewikkeldere 
behandelingen en constante technologische 
ontwikkelingen verlangen van verpleeg- en 
verloskundigen dat ze nieuwe en steeds 
meer verantwoordelijkheden kunnen 
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aan deze complexe noden in de 
gezondheidszorg te kunnen voldoen, 
moeten studenten in de verpleeg- en 
vroedkunde een stevige algemene 
schoolopleiding genoten hebben vooraleer 
de opleiding te mogen aanvatten. De 
toelating tot deze opleiding moet daarom 
beperkt worden tot studenten die twaalf 
jaar algemeen vormend onderwijs hebben 
genoten of geslaagd zijn voor een examen 
van een gelijkwaardig niveau.

dragen. Om aan deze complexe noden in 
de gezondheidszorg te kunnen voldoen, 
moeten studenten in de verpleeg- en 
vroedkunde een stevige algemene 
schoolopleiding genoten hebben vooraleer 
toegang te krijgen tot de opleiding. De 
toelating tot deze opleiding moet daarom 
beperkt worden tot studenten die een door
een lidstaat erkend kwalificatiebewijs 
bezitten dat tenminste aan de vereisten 
van niveau 4 van het Europees 
kwalificatiekader voldoet.

Or. nl

Amendement 38
Milan Cabrnoch

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. De herziening van 
deze verplichting heeft de noodzaak 
aangetoond van meer flexibiliteit en van 
een betere verheldering van de rol van de 
bevoegde autoriteiten en werkgevers, 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.

Or. en

Motivering

De desbetreffende bevoegde autoriteiten krijgen de benodigde flexibiliteit om in het kader van 
het erkenningsproces de taalvaardigheid van beroepsbeoefenaren te verifiëren en zonodig te 
toetsen; dit laat evenwel de mogelijkheid voor werknemers om zelf in het kader van de 
invulling van een specifieke vacature na te gaan of de taalvaardigheid van een 
beroepsbeoefenaar volstaat, onverlet.
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Amendement 39
Ole Christensen

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. 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 patiënt en consument. 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 nu 
exact "redelijk en noodzakelijk" is, moet 
in onderling overleg tussen de bevoegde 
autoriteiten en de nationale sociale 
partners binnen de sector in kwestie 
worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

Er moeten niet alleen in relatie tot patiënten vereisten aan de taalvaardigheid gesteld worden. 
Aangezien het bovendien een belangrijk recht van werkgevers is om zelf de criteria vast te 
stellen voor de verschillende functies binnen het bedrijf, dienen werknemers als onderdeel van 
de sociale partners samen met de desbetreffende bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
betrokken te worden bij de definitie van het begrip "redelijk en noodzakelijk".

Amendement 40
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19
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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. 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 behoren
echter redelijk te 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.

Or. de

Amendement 41
Nadja Hirsch

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 
Richtlijn 2005/36/EG. Ook moet worden 
voorzien in de erkenning van hun stage 
door de lidstaat van oorsprong.

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

Or. de

Motivering

In enkele beroepen is het gebruikelijk dat er onbezoldigde stages moeten worden volbracht. 
Degenen die een onbezoldigde stage verrichten, mogen echter geen nadelen ondervinden 
doordat deze niet wordt erkend.
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Amendement 42
Emilie Turunen

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 
Richtlijn 2005/36/EG. Ook moet worden 
voorzien in de erkenning van hun stage 
door de lidstaat van oorsprong.

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 
2005/36/EG. Ook moet worden voorzien in 
de erkenning van hun stage door de lidstaat 
van oorsprong.

Or. en

Amendement 43
Thomas Händel, Paul Murphy

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 

(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 
gereguleerd zijn 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 
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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 
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.

waarschuwing worden afgegeven wanneer 
een beroepsbeoefenaar als gevolg van een 
tuchtrechtelijke maatregel of 
strafrechtelijke veroordeling in verband 
met de uitoefening van zijn beroep het 
recht verliest om naar een andere lidstaat te 
migreren, of wanneer een 
beroepsbeoefenaar tijdelijk of permanent 
het recht ontnomen is om zijn beroep uit 
te oefenen in de lidstaat van oorsprong of 
de ontvangende lidstaat. 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 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.

Or. en

Amendement 44
Marian Harkin

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 

(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 
gereguleerd zijn krachtens Richtlijn 
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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 
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.

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 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 aan het recht van de 
beroepsbeoefenaar tot uitoefening van het 
beroep gesteld zijn. 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 
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.

Or. en

Amendement 45
Licia Ronzulli

Voorstel voor een verordening
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 

(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 
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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 
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.

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 
ofwel een tuchtrechtelijke maatregel of 
strafrechtelijke veroordeling tijdelijk of 
permanent het recht verliest om het beroep 
in de eigen lidstaat of in de ontvangende 
lidstaat uit te oefenen. 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 
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.

Or. it

Amendement 46
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) De lidstaten dienen te worden 
aangemoedigd om informatie over de 
nationale instrumenten voor het 
basisonderwijs en scholing alsook over 
hun kwaliteitsborgingsinstrumenten te 
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delen met het algemeen publiek om zo het 
vertrouwen in hun onderwijs- en 
scholingsstelsels te verbeteren en ervoor te 
zorgen dat alle desbetreffende 
programma's aan deze richtlijn voldoen.

Or. en

Motivering

Met deze overweging kan het vertrouwen in de onderwijs- en scholingsstelsels alsook de 
transparantie daaromtrent worden verbeterd en kan de lidstaten, de desbetreffende 
autoriteiten, de consumenten en de patiënten mede worden verzekerd dat er in de hele EU 
kwaliteitsborgingsinstrumenten bestaan. 

Amendement 47
Marian Harkin

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 de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd ten aanzien van de bijwerking 
van bijlage I, de vaststelling 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, de 
aanpassingen in de lijst van activiteiten 
opgenomen in bijlage IV, de aanpassingen 
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 ziekenverplegers, 
tandartsen, dierenartsen, verloskundigen, 
apothekers en architecten, de aanpassing 
van de minimale opleidingsduur voor 

(24) Teneinde bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van Richtlijn 2005/36/EG aan 
te vullen of te wijzigen moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd ten aanzien van de bijwerking 
van bijlage I, de vaststelling 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, de 
aanpassingen in de lijst van activiteiten 
opgenomen in bijlage IV, de aanpassingen 
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 ziekenverplegers, 
tandartsen, dierenartsen, verloskundigen, 
apothekers en architecten, de aanpassing 
van de minimale opleidingsduur voor 
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gespecialiseerde artsen en tandartsen, de 
opneming van nieuwe medische 
specialismen in punt 5.1.3 van bijlage V, 
de wijzigingen aan 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, de invoeging 
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.

gespecialiseerde artsen en tandartsen, de 
opneming van nieuwe medische 
specialismen in punt 5.1.3 van bijlage V, 
de wijzigingen aan 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, de invoeging 
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 zorgdraagt voor een passende 
vertegenwoordiging en passende 
raadpleging, onder meer middels 
inschakeling van 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 tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig op transparante 
wijze worden toegezonden aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 48
Thomas Händel, Paul Murphy

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 de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd ten aanzien van de bijwerking 
van bijlage I, de vaststelling van de criteria 
voor de berekening van de aan de Europese 

(24) Teneinde bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van Richtlijn 2005/36/EG aan 
te vullen of te wijzigen moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd ten aanzien van de bijwerking 
van bijlage I, de vaststelling van de criteria 
voor de berekening van de aan de Europese 
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beroepskaart verbonden kosten, het nader 
bepalen van de voor de Europese 
beroepskaart vereiste documenten, de 
aanpassingen in de lijst van activiteiten 
opgenomen in bijlage IV, de aanpassingen 
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 ziekenverplegers, 
tandartsen, dierenartsen, verloskundigen, 
apothekers en architecten, de aanpassing 
van de minimale opleidingsduur voor 
gespecialiseerde artsen en tandartsen, de 
opneming van nieuwe medische 
specialismen in punt 5.1.3 van bijlage V, 
de wijzigingen aan 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, de invoeging 
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.

beroepskaart verbonden kosten, het nader 
bepalen van de voor de Europese 
beroepskaart vereiste documenten, de 
aanpassingen in de lijst van activiteiten 
opgenomen in bijlage IV, de aanpassingen 
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 ziekenverplegers, 
tandartsen, dierenartsen, verloskundigen, 
apothekers en architecten, de aanpassing 
van de minimale opleidingsduur voor 
gespecialiseerde artsen en tandartsen, de 
opneming van nieuwe medische 
specialismen in punt 5.1.3 van bijlage V, 
de wijzigingen aan 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, de invoeging 
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 zorgdraagt voor een 
passende vertegenwoordiging en passende 
raadpleging, onder meer middels 
inschakeling van 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 tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig op transparante 
wijze worden toegezonden aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 49
Licia Ronzulli
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Voorstel voor een verordening
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 de 
bevoegdheid om handelingen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd ten aanzien van de bijwerking
van bijlage I, de vaststelling 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, de 
aanpassingen in de lijst van activiteiten 
opgenomen in bijlage IV, de aanpassingen
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 ziekenverplegers, 
tandartsen, dierenartsen, verloskundigen, 
apothekers en architecten, de aanpassing
van de minimale opleidingsduur voor 
gespecialiseerde artsen en tandartsen, de 
opneming van nieuwe medische 
specialismen in punt 5.1.3 van bijlage V, 
de wijzigingen aan 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, de invoeging
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. Bij het voorbereiden 
en opstellen van gedelegeerde handelingen 
moet de Commissie erop toezien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 

(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 
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 zowel op Europees als 
nationaal vlak tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. Bij het voorbereiden 
en opstellen van gedelegeerde handelingen 
dient de Commissie erop toe te zien dat de 
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tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

desbetreffende documenten gelijktijdig, 
transparant, tijdig en op passende wijze bij 
het Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

Or. it

Amendement 50
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Deze richtlijn laat de maatregelen 
die noodzakelijk zijn ter waarborging van 
een hoog niveau van 
gezondheidsbescherming en 
consumentenbescherming onverlet,

Or. en

Amendement 51
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
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.

Or. en
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Amendement 52
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
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.

Or. de

Motivering

In enkele beroepen is het gebruikelijk dat er onbezoldigde stages moeten worden volbracht. 
Degenen die een onbezoldigde stage verrichten, mogen echter geen nadelen ondervinden 
doordat deze niet wordt erkend.

Amendement 53
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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.
__________________
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1 in overeenstemming met de definitie van 
vrije beroepen volgens het arrest van het 
Europees Hof van Justitie van 11.10.2001 
in zaak C-267/99 – Adam t/
Administration de l'enregistrement et des 
domaines: Jurispr. 2001, blz. I-07467.

Or. de

Motivering

In enkele beroepen is het gebruikelijk dat er onbezoldigde stages moeten worden volbracht. 
Degenen die een onbezoldigde stage verrichten, mogen echter geen nadelen ondervinden 
doordat deze niet wordt erkend.

Amendement 54
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 beroepen, 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.

Or. en

Amendement 55
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
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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 beroepen, die 
in een andere lidstaat dan die waar zij hun 
beroepskwalificaties hebben verworven, 
een gereglementeerd beroep willen 
uitoefenen, behalve die waarvoor een 
bevoegdheidsdelegatie van een 
overheidsinstantie is vereist, of een 
bezoldigde stage willen volbrengen, hetzij 
als zelfstandige, hetzij als werknemer.

Or. fr

Amendement 56
Csaba Őry

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderhavige richtlijn is niet van 
toepassing op notarissen die door de 
lidstaten zijn aangesteld.

Or. hu

Amendement 57
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is niet van toepassing op 
door de overheid benoemde notarissen.

Or. fr

Motivering

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

Amendement 58
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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, vaardigheden en 
competenties behaald worden;

Or. en

Motivering

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

Amendement 59
Emilie Turunen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a – punt 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;

Or. en

Amendement 60
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a – punt 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;

Or. de

Motivering

In enkele beroepen is het gebruikelijk dat er onbezoldigde stages moeten worden volbracht. 
Degenen die een onbezoldigde stage verrichten, mogen echter geen nadelen ondervinden 
doordat deze niet wordt erkend.

Amendement 61
Marian Harkin
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a – punt ii
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 3 – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "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.

(1) "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 
vaardigheden) leiden.

Or. en

Amendement 62
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a – punt ii
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 3 – lid 1 – letter l 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 beroepscarrière 
benodigde persoonlijke kwaliteiten 
ontwikkelen kunnen.

Or. en

Amendement 63
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie dient de lidstaten en 
de desbetreffende beroepen te 
ondersteunen bij de tenuitvoerlegging van 
het proces ter introductie van de optionele 
Europese beroepskaart.
Dit proces wordt vijf jaar na de invoering 
van de Europese beroepskaart middels 
een effectrapportage geëvalueerd waarbij 
er wordt aangegeven of er misschien 
nadere maatregelen getroffen moeten 
worden.

Or. en

Amendement 64
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 
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.

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

Or. en

Amendement 65
Roberta Angelilli, Marco Scurria

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 bis – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten kunnen criteria 
vastleggen op basis waarvan bepaald 
wordt voor welke beroepen er eerst een 
Europese beroepskaart afgegeven moet 
worden.
De volgende criteria worden in eerste 
instantie als prioritair beschouwd:
(a) het beroep is in meer dan vijf lidstaten 
gereglementeerd;
(b) het beroep vertoont een groot 
potentieel voor mobiliteit binnen de 
Europese Unie;
(c) er is grote interesse van de 
beroepsbeoefenaren of van de 
beroepsverenigingen.
De Commissie steunt de lidstaten die een 
proces willen activeren tot implementatie 
van de verplichte invoering van de 
Europese beroepskaart. Dit proces kan 
door een effectbeoordeling voorafgegaan 
worden.

Or. it

Amendement 66
Ole Christensen, Sylvana Rapti
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 
uitvoeringsbesluiten 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 
uitvoeringsbesluiten worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 58 bedoelde 
raadplegingsprocedure. De Commissie 
raadpleegt alvorens de beroepskaarten in 
te voeren de nationale en Europese 
sociale partners over de exacte technische 
details van elke sectorspecifieke 
beroepskaart en voert proefprojecten uit 
waarbij rekening gehouden wordt met de 
specifieke kenmerken van de 
verschillende betrokken beroepsgroepen. 

Or. en

Motivering

Aangezien de vereisten zo enorm van beroep tot beroep verschillen, moet de Commissie 
verplicht worden zowel de Europese als de nationale sociale partners te raadplegen ten 
aanzien van de technische details van de beroepskaarten voordat die worden ingevoerd. Om 
dezelfde reden dient de Commissie voorafgaand aan de invoering van de beroepskaarten de 
nodige proefprojecten uit te voeren om zo voor elke sector inzicht te krijgen in de gevolgen 
van de kaart.

Amendement 67
Thomas Händel, Paul Murphy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
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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 
uitvoeringsbesluiten worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 58 bedoelde 
raadplegingsprocedure.

6. De Commissie stelt, na ontvangst van
het verzoek van de Europese sociale 
partners voor de verschillende 
bedrijfstakken en de beroepsorganisaties 
die de verschillende beroepen binnen de 
bedrijfstakken vertegenwoordigen tot 
instelling van een kaart voor een specifiek 
beroep, 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 
uitvoeringsbesluiten worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 58 bedoelde 
raadplegingsprocedure. Deze 
uitvoeringsbesluiten worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 58 bedoelde 
raadplegingsprocedure. De Commissie 
raadpleegt de bevoegde autoriteiten 
aksmede de Europese en nationale sociale 
partners en beroepsorganisaties die de 
verschillende beroepen binnen de 
bedrijfstakken vertegenwoordigen over de 
technische details van de kaarten van 
specifieke beroepen.

Or. en

Amendement 68
Thomas Händel, Paul Murphy

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

7. De administratieve procedure voor de 
afgifte van een Europese beroepskaart mag 
individuele beroepsbeoefenaren niet op 
extra kosten jagen.

Or. en

Amendement 69
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 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.

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 door individuele 
beroepsbeoefenaren op extra kosten te 
jagen. De 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.
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Or. en

Amendement 70
Thomas Händel, Paul Murphy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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, met uitzondering 
van 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
controle vooraf van de door de 
beroepsbeoefenaar ingediende volledige 
aanvraag voor de tijdelijke levering van 
diensten, op overeenstemming van zijn of 
haar beroepskwalificaties 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 waar er 
ten behoeve van de gebruikmaking van de 
tijdelijke beroepsmobiliteitskaart 
waarvoor een voorafgaande verklaring 
dient te worden afgelegd een 
voorafgaande controle dient te worden 
uitgevoerd. De ontvangende lidstaat kan 
onder voorbehoud van dringende redenen 
de volgende twee jaar geen aanvullende 
verklaring in de zin van artikel 7 eisen.

Or. en
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Amendement 71
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 
uitvoeringsbesluiten 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.

Or. en

Amendement 72
Georges Bach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 

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 
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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.

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.

Or. de

Amendement 73
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 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 
onder voorbehoud van dringende redenen 
de volgende twee jaar geen aanvullende 
verklaring in de zin van artikel 7 eisen.

Or. en

Amendement 74
Georges Bach
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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.

Or. de

Amendement 75
Thomas Händel, Paul Murphy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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, 
met uitzondering van de gezondheidszorg 
en de sociale dienstverlening 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.

Or. en



AM\907630NL.doc 43/105 PE492.774v01-00

NL

Amendement 76
Georges Bach

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

Or. de

Amendement 77
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 

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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 78
Thomas Händel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de ontvangende lidstaat geen 
beslissing neemt binnen de in de leden 2 
en 3 gestelde termijn of niet om 
aanvullende informatie verzoekt binnen 
een maand na ontvangst van de Europese 
beroepskaart door de lidstaat van 
oorsprong, wordt de Europese 
beroepskaart geacht te zijn gevalideerd 
door de ontvangende lidstaat en te gelden 
als de erkenning van de 
beroepskwalificaties voor het betrokken 
gereglementeerde beroep in de 
ontvangende lidstaat.

Schrappen

Or. en

Amendement 79
Thomas Händel

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

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 
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 in kennis gesteld van 
eventuele updates.

Or. en

Amendement 80
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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, 

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, 
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datum en plaats van geboorte, beroep, 
toepasselijk stelsel, betrokken bevoegde 
autoriteiten, kaartnummer, 
beveiligingsfuncties en een verwijzing naar 
een geldig bewijs van identiteit.

datum en plaats van geboorte, beroep, 
toepasselijk stelsel, betrokken bevoegde 
autoriteiten, kaartnummer, 
beveiligingsfuncties, onderwijs, 
beroepservaring, cursussen die van 
belang zijn voor de openbare veiligheid en 
een verwijzing naar een geldig bewijs van 
identiteit.

Or. en

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 tevens informatie over zijn 
opleidingsniveau, gevolgde cursussen en beroepservaring op de beroepskaart worden 
opgenomen.

Amendement 81
Jean-Luc Bennahmias

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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, 
beroepsopleidingstitels, beroep, inclusief 
het al dan niet gereglementeerde karakter 
ervan in de lidstaat van de houder, 
toepasselijk stelsel, betrokken bevoegde 
autoriteiten, kaartnummer, 
beveiligingsfuncties en een verwijzing naar 
een geldig bewijs van identiteit.

Or. fr
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Amendement 82
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 uitvoeringsbesluiten 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.

Or. en

Amendement 83
Ole Christensen

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

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 van de sectorale beroepen waar 
de aanvrager onder valt gedeeltelijke 
toegang tot een beroepsactiviteit op zijn 
grondgebied, indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan

Or. en

Motivering

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

Amendement 84
Thomas Händel

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

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 het beroep van 
de aanvrager onder valt 
vertegenwoordigen, gedeeltelijke toegang 
tot een beroepsactiviteit op zijn 
grondgebied, indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 85
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 
worden gescheiden van andere activiteiten 
die het gereglementeerde beroep in de 
ontvangende lidstaat omvat.

(b) de beroepsactiviteit kan objectief 
worden gescheiden van andere activiteiten 
die het gereglementeerde beroep in de 
ontvangende lidstaat omvat. Bij de 
algehele beoordeling of een activiteit al 
dan niet als scheidbaar van andere 
activiteiten kan worden aangemerkt, 
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bekijken de autoriteiten van de 
ontvangende lidstaat onder meer of de 
activiteit in de lidstaat van oorsprong als 
autonome activiteit wordt aangemerkt.

Or. en

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 met zijn uitspraak dat dit criterium een essentieel element 
moet zijn in de besluitvorming over de toekenning van gedeeltelijke toegang. 

Amendement 86
Ole Christensen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de wijzigingen aan artikel 4 septies, punt 1.

Amendement 87
Jean-Luc Bennahmias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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

Or. fr

Amendement 88
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

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

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

Or. en

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)). In dit vonnis wordt geen 
gewag gemaakt van een specifieke sector en wordt aangegeven dat de nationale bepaling niet 
verder mag gaan dan het strikt noodzakelijke.

Amendement 89
Thomas Händel, Paul Murphy
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 septies – lid 2

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. Het concept van gedeeltelijke toegang is 
noch van toepassing op de sectorale 
beroepen die onder de regeling van 
automatisch erkende beroepen vallen, 
noch op beroepen in de gezondheidszorg 
in het algemeen. 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.

Or. en

Amendement 90
Marian Harkin

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

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. Er wordt geen gedeeltelijke toegang
toegekend aan beroepsgroepen die 
gezondheidsdiensten of anderszins met de 
volksgezondheid verband houdende 
diensten verlenen.

Or. en
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Amendement 91
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

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

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

Or. fr

Amendement 92
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 nauwe samenwerking met de nationale 
sociale partners die de sectorale beroepen 
vertegenwoordigen.

Or. en
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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 93
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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. Aanvragen voor vestiging in de 
ontvangende lidstaat worden in geval van 
vestiging in de ontvangende lidstaat 
overeenkomstig titel III, hoofdstukken I en 
IV onderzocht door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat, dit in 
samenwerking met de nationale sociale 
partners die de sectorale beroepen 
vertegenwoordigen.

Or. en

Amendement 94
Thomas Mann

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

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 

(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 
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of meerdere lidstaten wanneer het beroep 
niet gereglementeerd is in de lidstaat van 
vestiging.

of meerdere lidstaten wanneer het beroep 
niet gereglementeerd is in de lidstaat van 
vestiging. Van deze vrije dienstverrichting 
zijn prestatieverrichtingen in de 
bouwsector uitgesloten.

Or. de

Motivering

Het gevaar bestaat dat onderaannemers in de bouwsector zonder het bewijs van minimale 
kwalificaties grensoverschrijdend actief kunnen worden. Dit moet worden verhinderd om 
banen in de bouwsector te bescherming tegen dumping.

Amendement 95
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

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

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. Deze voorwaarde, namelijk twee 
jaar praktijkervaring, is niet van 
toepassing wanneer het beroep of de 
opleiding die toegang verleent tot het 
beroep gereglementeerd is. 

Or. fr

Amendement 96
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de toepassing van de 
eerste alinea, onder b), is de voorwaarde 
van twee jaar beroepsuitoefening niet van 
toepassing in volgende gevallen:

Schrappen

(a) wanneer het beroep of de opleiding die 
toegang verleent tot het beroep, 
gereglementeerd is;
(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.

Or. fr

Amendement 97
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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

Or. en
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Motivering

Het Commissievoorstel geeft dienstverrichters met minder dan twee jaar werkervaring de 
mogelijkheid om diensten te verlenen aan ontvangers 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 die een aanvraag indienen voor arbeidskrachten uit de ontvangende lidstaat.

Amendement 98
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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.".

Or. de

Amendement 99
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 
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vereist is, van de dienstverrichting 
uitgesloten."

Or. fr

Motivering

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

Amendement 100
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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."

Or. fr

Amendement 101
Csaba Őry

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

Or. hu

Amendement 102
Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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."

Or. fr

Amendement 103
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 5 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Het volgende lid 4 wordt toegevoegd:
"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."

Schrappen

Or. en

Motivering

Als bepaalde diensten - de authentieke akten en andere authenticatiewerkzaamheden 
waarvoor het zegel van de ontvangende lidstaat vereist is - worden uitgesloten, ontstaan er 
twee groepen notarissen met verschillende bevoegdheden. Dit kan leiden tot verstoring van de 
bescherming van de consumentenrechten, wat om een informeringsplicht jegens de consument 
vraagt.

Amendement 104
Licia Ronzulli

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 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

Or. it

Amendement 105
Ole Christensen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 beroepen in de veiligheidssector, 
de onderwijssector 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.

Or. en

Motivering

Het is van groot belang dat de vereiste dat een beroepsbeoefenaar noch een tijdelijk verbod 
op de uitvoering van een professionele activiteit opgelegd heeft gekregen, noch strafrechtelijk 
veroordeeld is ter bescherming van kinderen en jongeren, ook van toepassing is op de 
onderwijssector.

Amendement 106
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter a – punt 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.

Or. fr
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Amendement 107
Licia Ronzulli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii bis) het volgend punt f bis wordt 
toegevoegd:
"(f bis) voor alle beroepsbeoefenaren, een 
bewijs van kennis van de taal van de 
ontvangende lidstaat";

Or. it

Amendement 108
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 
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 

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 
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, de 
dienstverrichter of het algemeen publiek,
ingevolge een ontoereikende 
beroepskwalificatie van de dienstverrichter 
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de controle niet meer omvat dan voor dit 
doel noodzakelijk is.

te voorkomen en indien de controle niet 
meer omvat dan voor dit doel noodzakelijk 
is.

Or. en

Motivering

Het uitsluiten van beroepen van hoofdstuk II van titel III kan negatieve gevolgen hebben voor 
de volksgezondheid en veiligheid, doordat deze uitzondering betekenen zou dat zelfstandige 
ondernemers 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 
uitsluiting van zelfstandige ondernemers van voorafgaande controles wel eens zeer ernstige 
gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid en veiligheid op de werkvloer in deze sector.

Amendement 109
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 
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.

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 
de eerste 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 ingevolge 
een ontoereikende beroepskwalificatie van
de dienstverrichter te voorkomen en indien 
de controle niet meer omvat dan voor dit 
doel noodzakelijk is.
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Or. en

Amendement 110
Jean-Luc Bennahmias

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 
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.

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 
de eerste dienstverrichting de 
beroepskwalificaties van de 
dienstverrichter controleren. Zo een 
controle vooraf dient bedoeld te zijn 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 omvat 
niet meer dan voor dit doel noodzakelijk 
is.

Or. fr

Amendement 111
Ole Christensen

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

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij amendement 22 op overweging 4.

Amendement 112
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 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.

Or. en
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Amendement 113
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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.

Or. en

Amendement 114
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 

Wanneer de beroepskwalificaties van de 
dienstverrichter wezenlijk verschillen van 
de in de ontvangende lidstaat vereiste 
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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 
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.

opleiding, en wel in die mate dat dit 
verschil de volksgezondheid of de 
openbare veiligheid 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 in 
ieder geval te kunnen plaatsvinden in de 
maand die volgt op die waarin het 
overeenkomstig de derde alinea genomen 
besluit is getroffen.

Or. de

Motivering

Informeel leren ("learning by doing") kan geen formele opleiding of voortgezette opleiding 
(bijvoorbeeld alternerend leren) vervangen.

Amendement 115
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 bijzonder 
door middel van een proeve van 

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, 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 bijzonder 
door middel van een proeve van 
bekwaamheid te bewijzen dat hij de 
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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.

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.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij amendement 22 op overweging 4.

Amendement 116
Thomas Händel

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

Or. en

Amendement 117
Licia Ronzulli

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 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 

Schrappen
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termijn niet reageert, kan de dienst 
worden verricht.

Or. it

Amendement 118
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 
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.

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 
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.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij amendement 5 op overweging 4.
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Amendement 119
Thomas Mann

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

Or. de

Motivering

Informeel leren ("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 dalen.

Amendement 120
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 13 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het volgende artikel 13 bis wordt 
ingevoegd:
"Artikel 13 bis
Ingeval 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 
oefenen."

Or. en

Amendement 121
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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

Or. de

Motivering

Artikel 13, lid 4, belemmert de grensoverschrijdende activiteit van meester-ambachtslieden. 
Zij behoren bij het niveau vermeld in artikel 11, onder c. 
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Amendement 122
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 
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, 
wanneer de opleidingsduur, die hij 
bewijst, minstens één jaar minder is dan 
de in de ontvangende lidstaat vereiste 
opleidingsduur en /of wanneer het 
gereglementeerde beroep in de 
ontvangende lidstaat een of meer 
gereglementeerde beroepsactiviteiten 
omvat die in de lidstaat van oorsprong van 
de aanvrager geen deel uitmaken van het 
desbetreffende gereglementeerde beroep 
en wanneer dit onderscheid in een 
bijzondere opleiding bestaat die in de 
ontvangende lidstaat wordt vereist en 
betrekking heeft op vakgebieden die 
wezenlijk verschillen van de vakgebieden 
die worden behandeld door het 
bekwaamheidsattest of de beroepstitel die 
de aanvrager verstrekt.

Or. de

Motivering

Het is niet begrijpelijk 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 uitstekend 



PE492.774v01-00 72/105 AM\907630NL.doc

NL

hanteerbare instrumenten gebleken. Door dit amendement blijven de criteria a) en c) 
behouden.

Amendement 123
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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.".

Or. de

Amendement 124
Csaba Őry

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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."
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Or. hu

Amendement 125
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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."

Or. fr

Amendement 126
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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."

Or. fr
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Motivering

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

Amendement 127
Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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.

Or. fr

Amendement 128
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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
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"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."

Or. en

Motivering

Notarissen worden opgeleid op basis van het nationaal recht en hun bevoegdheden 
verschillen van lidstaat tot lidstaat. Aangezien de rechtsstelsels overeenkomstig dewelke zij 
hun bevoegdheden uitoefenen ook onderling verschillen, is het onmogelijk bepalingen over 
deze beroepsgroep in de richtlijn beroepskwalificaties op te nemen zonder dat de 
bescherming van de consumentenrechten daar onder te lijden heeft. De bepalingen van het 
voorliggende Commissievoorstel zijn ontoereikend en vormen geen weerspiegeling van de 
grote verscheidenheid aan vereisten waaraan voldaan moet worden om het beroep van 
notaris uit te mogen oefenen.

Amendement 129
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 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. Het is 
uitgesloten dat daarin reeds opgenomen 
beroepsactiviteiten in een andere lijst 
worden opgenomen. 
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Or. de

Amendement 130
Thomas Händel, Paul Murphy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van het eerste lid, 
onder b), leggen de bevoegde autoriteiten 
in de lidstaten vanaf [datum invoegen – de 
dag na de in artikel 3, lid 1, eerste alinea, 
bedoelde datum] en vervolgens om de vijf 
jaar, openbare verslagen voor aan de 
Commissie en aan de andere lidstaten over 
hun procedures op het vlak van permanente 
opleiding en vorming, bij- en nascholing 
met betrekking tot artsen, medische 
specialisten, verantwoordelijk algemeen 
ziekenverplegers, beoefenaren van de 
tandheelkunde, specialisten in de 
tandheelkunde, dierenartsen, 
verloskundigen en apothekers.

Voor de toepassing van het eerste lid, 
onder b), leggen de bevoegde autoriteiten 
in de lidstaten vanaf [datum invoegen – de 
dag na de in artikel 3, lid 1, eerste alinea, 
bedoelde datum] en vervolgens om de vijf 
jaar, openbare verslagen voor aan de 
Commissie en aan de andere lidstaten over 
hun procedures op het vlak van permanente 
opleiding en vorming, bij- en nascholing 
met betrekking tot artsen, medische 
specialisten, verantwoordelijk algemeen 
ziekenverplegers, beoefenaren van de 
tandheelkunde, specialisten in de 
tandheelkunde, dierenartsen, 
verloskundigen en apothekers. De lidstaten 
moeten over dusdanige voorzieningen 
beschikken dat gezondheidswerkers met 
behulp van permanente bijscholing hun 
vaardigheden regelmatig kunnen 
bijspijkeren. Het is de 
verantwoordelijkheid van de werkgevers 
ervoor te zorgen dat werknemers 
voldoende praktische, financiële of 
andersoortige ondersteunende middelen 
voorhanden hebben om zich volwaardig 
permanent te kunnen scholen en zo aan 
de eisen daaromtrent te voldoen.

Or. en

Amendement 131
Licia Ronzulli
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van het eerste lid, 
onder b), leggen de bevoegde autoriteiten 
in de lidstaten vanaf [datum invoegen – de 
dag na de in artikel 3, lid 1, eerste alinea, 
bedoelde datum] en vervolgens om de vijf 
jaar, openbare verslagen voor aan de 
Commissie en aan de andere lidstaten over 
hun procedures op het vlak van permanente 
opleiding en vorming, bij- en nascholing 
met betrekking tot artsen, medische 
specialisten, verantwoordelijk algemeen 
ziekenverplegers, beoefenaren van de 
tandheelkunde, specialisten in de 
tandheelkunde, dierenartsen, 
verloskundigen en apothekers.

Voor de toepassing van het eerste lid, 
onder b), leggen de bevoegde autoriteiten 
in de lidstaten vanaf ... * en vervolgens om 
de vijf jaar, openbare verslagen voor aan 
de Commissie en aan de andere lidstaten 
over hun procedures op het vlak van 
permanente opleiding en vorming, bij- en 
nascholing met betrekking tot artsen, 
medische specialisten, verantwoordelijk 
algemeen ziekenverplegers, beoefenaren 
van de tandheelkunde, specialisten in de 
tandheelkunde, dierenartsen, 
verloskundigen en apothekers.

De lidstaten worden ertoe aangemoedigd 
om in bijscholingssystemen te voorzien 
voor alle beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg, zodat zij de nieuwe 
vereiste vaardigheden kunnen verwerven.
____________
* de dag volgend op de in artikel 3, lid 1, 
eerste alinea, van deze richtlijn 
vastgestelde datum invullen.

Or. it

Amendement 132
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 22
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van het eerste lid, 
onder b), leggen de bevoegde autoriteiten 
in de lidstaten vanaf [datum invoegen – de 
dag na de in artikel 3, lid 1, eerste alinea, 
bedoelde datum] en vervolgens om de vijf 
jaar, openbare verslagen voor aan de 
Commissie en aan de andere lidstaten over 
hun procedures op het vlak van permanente 
opleiding en vorming, bij- en nascholing 
met betrekking tot artsen, medische 
specialisten, verantwoordelijk algemeen 
ziekenverplegers, beoefenaren van de 
tandheelkunde, specialisten in de 
tandheelkunde, dierenartsen, 
verloskundigen en apothekers.

Voor de toepassing van het eerste lid, 
onder b), leggen de bevoegde autoriteiten 
in de lidstaten vanaf [datum invoegen – de 
dag na de in artikel 3, lid 1, eerste alinea, 
bedoelde datum] en vervolgens om de vijf 
jaar, openbare verslagen voor aan de 
Commissie en aan de andere lidstaten over 
hun procedures op het vlak van permanente 
opleiding en vorming, bij- en nascholing 
met betrekking tot artsen, medische 
specialisten, verantwoordelijk algemeen 
ziekenverplegers, beoefenaren van de 
tandheelkunde, specialisten in de 
tandheelkunde, dierenartsen, 
verloskundigen en apothekers. 

De lidstaten moeten over dusdanige 
voorzieningen beschikken dat 
gezondheidswerkers hun vaardigheden 
regelmatig met behulp van permanente 
bijscholing kunnen bijspijkeren.

Or. en

Amendement 133
Thomas Händel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger is een algemene 
schoolopleiding van twaalf jaar vereist die 
wordt afgesloten met een door de bevoegde 
autoriteiten of instellingen van een lidstaat 
afgegeven diploma, certificaat of andere 
titel, of een certificaat ten bewijze dat men 
geslaagd is voor een gelijkwaardig 

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger is een algemene 
schoolopleiding van ten minste tien jaar 
vereist die wordt afgesloten met een door 
de bevoegde autoriteiten of instellingen 
van een lidstaat afgegeven diploma, 
certificaat of andere titel, of een certificaat 
ten bewijze dat men geslaagd is voor een 
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toelatingsexamen voor de scholen voor 
verpleegkunde.

gelijkwaardig toelatingsexamen voor de 
scholen voor verpleegkunde.

Or. en

Amendement 134
Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger is een algemene 
schoolopleiding van twaalf jaar vereist die 
wordt afgesloten met een door de 
bevoegde autoriteiten of instellingen van
een lidstaat afgegeven diploma, certificaat 
of andere titel, of een certificaat ten 
bewijze dat men geslaagd is voor een 
gelijkwaardig toelatingsexamen voor de 
scholen voor verpleegkunde.

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger is een door een lidstaat 
erkend kwalificatiebewijs vereist dat 
tenminste voldoet aan de vereisten van 
niveau 4 van het Europees 
kwalificatiekader, of een certificaat ten 
bewijze dat men geslaagd is voor een 
gelijkwaardig toelatingsexamen voor de 
scholen voor verpleegkunde.

Or. nl

Amendement 135
Thomas Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger is een algemene 
schoolopleiding van twaalf jaar vereist die 

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger is een algemene 
schoolopleiding van minstens tien jaar 
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wordt afgesloten met een door de bevoegde 
autoriteiten of instellingen van een lidstaat 
afgegeven diploma, certificaat of andere 
titel, of een certificaat ten bewijze dat men 
geslaagd is voor een gelijkwaardig 
toelatingsexamen voor de scholen voor 
verpleegkunde.

vereist die wordt afgesloten met een door 
de bevoegde autoriteiten of instellingen 
van een lidstaat afgegeven diploma, 
certificaat of andere titel, of een certificaat 
ten bewijze dat men geslaagd is voor een 
gelijkwaardig toelatingsexamen voor de 
scholen voor verpleegkunde. Dit laat de 
mogelijkheid van de lidstaten om op 
nationaal niveau een algemene 
schoolopleiding van meer jaren als 
toelatingsvoorwaarde voor te schrijven, 
onverlet.

Or. de

Amendement 136
Nadja Hirsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger is een algemene 
schoolopleiding van twaalf jaar vereist die 
wordt afgesloten met een door de bevoegde 
autoriteiten of instellingen van een lidstaat 
afgegeven diploma, certificaat of andere 
titel, of een certificaat ten bewijze dat men 
geslaagd is voor een gelijkwaardig 
toelatingsexamen voor de scholen voor 
verpleegkunde.

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger is een algemene 
schoolopleiding van minstens tien jaar 
vereist die wordt afgesloten met een door 
de bevoegde autoriteiten of instellingen 
van een lidstaat afgegeven diploma, 
certificaat of andere titel, of een certificaat 
ten bewijze dat men geslaagd is voor een 
gelijkwaardig toelatingsexamen voor de 
scholen voor verpleegkunde.

Or. de

Amendement 137
Marian Harkin
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. 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.

2. 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.

Or. en

Amendement 138
Marian Harkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. 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.

3. 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.
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Or. en

Amendement 139
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 23 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Lid 2 wordt geschrapt.

Or. en

Motivering

Alle ziekenverplegers in Polen beschikken ongeacht de scholing die zij in het huidige of een 
eerder onderwijsstelsel ontvangen hebben over dezelfde vaardigheden. Ziekenverplegers zijn 
wettelijk verplicht om hun kennis en vaardigheden continu te verbeteren. Dat betekent dat de 
beroepskwalificaties die Poolse ziekenverplegers vóór de toetreding van het land tot de EU 
verworven hebben op basis van het beginsel van verworven rechten overeenkomstig artikel 23 
van de richtlijn erkend moeten worden. Dat betekent dus dat lid 2 moet worden geschrapt. 

Amendement 140
Marian Harkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. 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 

2. 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 
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universiteit en omvat ten minste het in 
bijlage V, punt 5.3.1, opgenomen 
studieprogramma.

onder toezicht van een universiteit en 
omvat ten minste het in bijlage V, punt 
5.3.1, opgenomen studieprogramma.

Or. en

Amendement 141
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lalinea 1 – punt 27 – punt b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 40 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor mogelijkheid I, het doorlopen van 
ten minste 12 jaar algemene 
schoolopleiding of een certificaat ten 
bewijze dat men geslaagd is voor een 
gelijkwaardig toelatingsexamen voor 
scholen voor verloskundigen;

(a) voor mogelijkheid I, een door een 
lidstaat erkend kwalificatiebewijs dat 
tenminste aan de vereisten van niveau 4 
van het Europees kwlificatiekader voldoet 
of een certificaat ten bewijze dat men 
geslaagd is voor een gelijkwaardig 
toelatingsexamen voor scholen voor 
verloskundigen;

Or. nl

Amendement 142
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 27 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 40 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor mogelijkheid I, het doorlopen van 
ten minste 12 jaar algemene 
schoolopleiding of een certificaat ten 
bewijze dat men geslaagd is voor een 
gelijkwaardig toelatingsexamen voor 
scholen voor verloskundigen;

(a) voor mogelijkheid I, het doorlopen van 
ten minste tien jaar algemene 
schoolopleiding of een certificaat ten 
bewijze dat men geslaagd is voor een 
gelijkwaardig toelatingsexamen voor 
scholen voor verloskundigen;
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Or. en

Amendement 143
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 27 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 40 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor mogelijkheid I, het doorlopen van 
ten minste 12 jaar algemene 
schoolopleiding of een certificaat ten 
bewijze dat men geslaagd is voor een 
gelijkwaardig toelatingsexamen voor 
scholen voor verloskundigen;

(a) voor mogelijkheid I, het doorlopen van 
ten minste 10 jaar algemene 
schoolopleiding of een certificaat ten 
bewijze dat men geslaagd is voor een 
gelijkwaardig toelatingsexamen voor 
scholen voor verloskundigen;

Or. de

Amendement 144
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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;

Or. en
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Amendement 145
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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;

Or. en

Amendement 146
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) hetzij ten minste vijf 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 één jaar wordt volbracht.

(b) hetzij ten minste vijf 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 één 
jaar wordt volbracht.

Or. en

Amendement 147
Emilie Turunen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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.

Or. en

Amendement 148
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 
middels Bijlage V, punt 1 gereguleerde 
beroepen.

Or. en
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Amendement 149
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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;

Or. en

Amendement 150
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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, letter b.

Or. en
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Amendement 151
Thomas Händel

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

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, 
beroepsorganisaties die de verschillende 
beroepen binnen de bedrijfstakken 
vertegenwoordigen, en de 
belanghebbenden uit lidstaten waar het 
beroep al dan niet is gereglementeerd;

Or. en

Amendement 152
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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;

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

Or. en
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Amendement 153
Georges Bach

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Aan artikel 53 wordt het volgende lid 
2 toegevoegd:

Schrappen

"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 voldoende 
talenkennis beschikt voor de 
beroepswerkzaamheden die hij wil 
uitoefenen.

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.
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 betrokkene kan 
tegen deze taalcontrole beroep 
aantekenen bij de nationale 
rechtbanken.".
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Or. de

Amendement 154
Ole Christensen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. 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 voldoende 
talenkennis beschikt voor de 
beroepswerkzaamheden die hij wil 
uitoefenen.

2. De lidstaten zien erop toe dat alle 
controles van talenkennis worden 
uitgevoerd door een bevoegde autoriteit als 
de besluiten daartoe zijn genomen en 
indien er ernstige en concrete twijfel over 
bestaat of de beroepsbeoefenaar over 
voldoende talenkennis beschikt voor de 
beroepswerkzaamheden die hij wil 
uitoefenen.

Or. en

Motivering

Voor alle soorten beroepen dient het testen van de taalvaardigheid verplicht te worden 
gesteld om de veiligheid tijdens de levering van diensten alsook de kwaliteit van de 
dienstverlening te waarborgen. Aangezien de taalvaardigheidstests onderdeel dienen uit te 
maken van de criteria voor de erkenning van beroepskwalificaties, dienen deze te worden 
uitgevoerd in het kader van de beoordeling van de aanvraag tot erkenning en niet pas nadat 
de erkenning van de beroepskwalificaties een feit is.

Amendement 155
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. 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 voldoende 
talenkennis beschikt voor de 
beroepswerkzaamheden die hij wil 
uitoefenen.

2. De lidstaten zien erop toe dat alle 
controles van talenkennis worden 
uitgevoerd door een bevoegde autoriteit 
voordat 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 voldoende 
talenkennis beschikt voor de 
beroepswerkzaamheden die hij wil 
uitoefenen.

Or. fr

Amendement 156
Thomas Händel, Paul Murphy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. 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 voldoende 
talenkennis beschikt voor de 
beroepswerkzaamheden die hij wil 
uitoefenen.

2. De lidstaten zien erop toe dat alle 
controles van talenkennis zonder dat de 
aanvrager daarvoor kosten in rekening 
worden gebracht, 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 
voldoende talenkennis beschikt voor de 
beroepswerkzaamheden die hij wil 
uitoefenen.

Or. en
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Amendement 157
Marian Harkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. 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 voldoende 
talenkennis beschikt voor de 
beroepswerkzaamheden die hij wil 
uitoefenen.

2. De lidstaten zien erop toe dat al het 
onderzoek naar de 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 voldoende 
talenkennis beschikt voor de 
beroepswerkzaamheden die hij wil 
uitoefenen.

Or. en

Amendement 158
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 

In geval van beroepen met implicaties voor 
de volksgezondheid en de veiligheid van 
de patiënt kunnen de lidstaten aan de 
bevoegde autoriteiten het recht overdragen 
om de talenkennis van alle betrokken 
beroepsbeoefenaren te controleren.
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patiëntenorganisaties.

Or. en

Amendement 159
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 gezondheid en veiligheid 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 werkgever. Dit 
laat het recht van werknemers om de 
taalvaardigheid met andere methodes te 
testen, bijvoorbeeld rollenspelen tijdens 
een sollicitatiegesprek, onverlet. Indien de 
beroepsbeoefenaar geslaagd is voor een 
test, wordt niet van hem verlangd dat hij 
dezelfde test nog een tweede keer aflegt.

Or. en

Amendement 160
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 In geval van beroepen die verband houden 
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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.

met de patiëntenveiligheid of de 
onderwijskwaliteit, 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 de nationale 
sociale partners die de sectorale beroepen 
vertegenwoordigen.

Or. en

Motivering

Het toezicht op de taalvaardigheid dient uitsluitend te gelden voor beroepen met implicaties 
voor de patiëntveiligheid. In onderwijsgerelateerde beroepen is een goede taalvaardigheid 
een essentiële voorwaarde voor goed onderwijs - vooral op de lagere school - omdat 
daarvoor, onafhankelijk van het onderwerp, duidelijke communicatie tussen onderwijzer en 
leerling onontbeerlijk is. Om dezelfde reden dient de nationale sociale partners de 
bevoegdheid te worden gegeven om de bevoegde autoriteiten te verzoeken 
taalvaardigheidscontroles uit te voeren.

Amendement 161
Licia Ronzulli

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 38
Richtlijn 2005/35/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 

In geval van beroepen met implicaties voor 
de volksgezondheid en 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 
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patiëntenorganisaties. nationale patiëntenorganisaties.

Or. it

Amendement 162
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 veiligheid van de patiënt kunnen de 
lidstaten aan de bevoegde autoriteiten het 
recht overdragen om de talenkennis van 
alle betrokken beroepsbeoefenaren tijdens 
de procedure voor de erkenning van 
beroepskwalificaties 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.

Or. fr

Amendement 163
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 

In geval van beroepen met implicaties voor 
de volksgezondheid en de veiligheid van 
de patiënt kunnen de lidstaten aan de 
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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.

bevoegde autoriteiten het recht overdragen 
om de voor de uitvoering van de specifieke 
functie benodigde talenkennis te 
controleren. Het feit dat de bevoegde 
autoriteit onderzoek heeft uitgevoerd naar 
de talenkennis mag voor werkgevers geen 
belemmering vormen om in voorkomende 
gevallen bijkomende controles uit te 
voeren.

Or. en

Amendement 164
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 
betrokkene kan tegen deze taalcontrole 
beroep aantekenen bij de nationale 
rechtbanken.

Elk onderzoek naar de 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 
rechtbanken.

Or. en

Amendement 165
Licia Ronzulli

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 3
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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 
betrokkene kan tegen deze taalcontrole 
beroep aantekenen bij de nationale 
rechtbanken.

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 
betrokkene kan tegen deze taalcontrole 
beroep aantekenen bij de nationale 
rechtbanken.

De door de bevoegde autoriteit verrichte 
controles van talenkennis doen geen 
afbreuk aan de mogelijkheid van de 
werkgever om, naargelang het geval, 
verdere controles te verrichten.

Or. it

Amendement 166
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van bezoldigde stages Erkenning van stages

Or. en

Amendement 167
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 bis – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van bezoldigde stages Erkenning van stages

Or. de

Motivering

In enkele beroepen is het gebruikelijk dat er onbezoldigde stages moeten worden volbracht. 
Degenen die een onbezoldigde stage verrichten, mogen echter geen nadelen ondervinden 
doordat deze niet wordt erkend.

Amendement 168
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 erkent de 
lidstaat van oorsprong een stage die in een 
andere lidstaat gevolgd werd en door een 
bevoegde autoriteit van die lidstaat 
gecertificeerd is.

Or. en

Amendement 169
Nadja Hirsch

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op het verlenen van toegang Met het oog op het verlenen van toegang 
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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.

tot een gereglementeerd beroep erkent de 
lidstaat van oorsprong een stage die in een 
andere lidstaat gevolgd werd en door een 
bevoegde autoriteit van die lidstaat 
gecertificeerd is.

Or. de

Motivering

In enkele beroepen is het gebruikelijk dat er onbezoldigde stages moeten worden volbracht. 
Degenen die een onbezoldigde stage verrichten, mogen echter geen nadelen ondervinden 
doordat deze niet wordt erkend.

Amendement 170
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 bezoldigde stage die in 
een andere lidstaat gevolgd werd en door 
een bevoegde autoriteit van die lidstaat 
gecertificeerd is.

Or. en

Amendement 171
Thomas Händel, Paul Murphy

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

1. De bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat delen aan de bevoegde autoriteiten 
van alle andere lidstaten en aan de 
Commissie de identiteit van een 
beroepsbeoefenaar mee die tijdelijk of 
permanent het recht ontnomen is om in de 
eigen lidstaat of de ontvangende lidstaat 
volgende beroepsactiviteiten uit te 
oefenen:

Or. en

Amendement 172
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 
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:

1. De bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat delen aan de bevoegde autoriteiten 
van alle andere lidstaten en aan de 
Commissie de identiteit van een 
beroepsbeoefenaar mee die tijdelijk of 
permanent door een nationale overheid of 
rechtbank het recht ontzegd is om zijn 
beroep uit te oefenen, of beperkingen 
opgelegd heeft gekregen op het recht op 
uitoefening van zijn beroep of 
voorwaarden daaraan - ook tijdelijk - ten 
aanzien van volgende beroepsactiviteiten 
op het grondgebied van de lidstaat van 
oorsprong of de ontvangende lidstaat:

Or. en
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Amendement 173
Thomas Händel, Paul Murphy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) uit hoofde van artikel 10 erkende 
ziekenverplegers;

Or. en

Amendement 174
Licia Ronzulli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) ziekenverpleger wiens 
werkzaamheden onder artikel 10 vallen;

Or. it

Amendement 175
Marian Harkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) uit hoofde van artikel 10 erkende 
ziekenverplegers;
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Or. en

Amendement 176
Marian Harkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea bedoelde informatie 
wordt binnen drie dagen na het nemen van
de beslissing die de betrokken 
beroepsbeoefenaar beroepsverbod oplegt, 
toegezonden.

De in de eerste alinea bedoelde informatie 
wordt binnen drie dagen nadat de 
beslissing die de betrokken 
beroepsbeoefenaar een permanent 
beroepsverbod oplegt juridisch bindend 
wordt, toegezonden.

Or. en

Amendement 177
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 

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 
de gezondheid of de veiligheid van mens of 
milieu, of aan het algemeen belang in een 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Motivering

Het alarmeringsmechanisme 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 veiligheid van mens of milieu in een andere lidstaat, maar tevens van 
het algemeen belang, te worden uitgebreid tot alle beroepsbeoefenaren.

Amendement 178
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 via 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.

Or. en
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Amendement 179
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 
taken en bevoegdheden tussen de 
verschillende instanties binnen de 
nationale stelsels.

Or. en

Amendement 180
Thomas Händel, Paul Murphy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 zorgdraagt voor 
een passende vertegenwoordiging en 
passende raadpleging op zowel Europees 
als nationaal deskundigenniveau. Dit 
comité is een comité in de zin van 
Verordening (EU) nr. 182/2011.

Or. en

Amendement 181
Marian Harkin
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 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 zorgdraagt voor 
een passende vertegenwoordiging en 
passende raadpleging op zowel Europees 
als nationaal deskundigenniveau. Dit 
comité is een comité in de zin van 
Verordening (EU) nr. 182/2011.

Or. en

Amendement 182
Licia Ronzulli

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 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. Dat comité is een 
comité in de zin van Verordening (EU) 
nr. 182/2011.

1. De Commissie wordt bijgestaan door het
comité voor de erkenning van 
beroepskwalificaties, en waarborgt aldus 
een passende raadpleging op zowel 
Europees als nationaal vlak. Het is een 
comité in de zin van Verordening (EU) nr. 
182/2011.

Or. it


