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Ændringsforslag 89
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Regina Bastos, Hans-Peter 
Mayer, Frank Engel, Othmar Karas, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Et centralt element i lav 
ungdomsarbejdsløshed er 
vekseluddannelsessystemer inden for 
erhvervsuddannelserne. De er tilpasset 
erhvervslivets krav og giver mulighed for 
en let overgang fra uddannelse til 
arbejdsaktivitet. De bør styrkes, ikke kun i 
dette direktiv, men også i andre EU-
retsakter, som sigter mod at nedbringe 
ungdomsarbejdsløsheden. I øvrigt bør 
disse erhvervsuddannelsessystemer og 
deres særtræk ikke berøres af 
bestemmelserne i direktiv 2005/36/EF.

Or. de

Begrundelse

Vekseluddannelsessystemer inden for erhvervsuddannelserne sikrer en tidlig integration af de 
uddannelsessøgende i virksomhederne og yder dermed et vigtigt bidrag til at bekæmpe 
ungdomsarbejdsløsheden, og de sikrer en let overgang til arbejdslivet. De er allerede 
gennemført i mange medlemsstater. Kommissionen kræver også en styrkelse af 
vekseluddannelsessystemer i sin meddelelse COM(2012)0299.

Ændringsforslag 90
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at fremme erhvervsudøvernes frie 
bevægelighed og samtidig sikre en mere 
effektiv og gennemsigtig anerkendelse af 

(3) Indførelse af et europæisk erhvervspas 
på frivillig basis vil fremme 
erhvervsudøvernes frie bevægelighed og 
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kvalifikationer er der behov for et 
europæisk erhvervspas. Passet er navnlig 
nødvendigt for at fremme midlertidig 
mobilitet og anerkendelse i henhold til den 
automatiske anerkendelsesordning og for at 
fremme en forenklet anerkendelsesproces 
under den generelle ordning. Passet bør 
udstedes efter anmodning fra 
erhvervsudøveren og efter fremsendelse af 
de nødvendige dokumenter, og efter at de 
kompetente myndigheder har foretaget de 
relaterede gennemgangs- og 
kontrolprocedurer. Passets funktion bør 
understøttes af informationssystemet for 
det indre marked (IMI), som blev oprettet 
ved forordning (EU) nr. […] om det 
administrative samarbejde ved hjælp af 
informationssystemet for det indre 
marked23. Denne mekanisme bør medvirke 
til at forbedre synergivirkningerne og 
tilliden hos de kompetente myndigheder, 
samtidig med at dobbeltarbejde hos de 
administrative myndigheder undgås, og der 
skabes mere åbenhed og sikkerhed for 
erhvervsudøverne. Proceduren for 
ansøgning om og udstedelse af passet bør 
være klart struktureret og omfatte 
beskyttelsesforanstaltninger og tilsvarende 
klageadgang, som gives ansøgeren. Passet 
og det tilhørende workflow i IMI bør sikre 
de lagrede datas integritet, ægthed og 
fortrolighed, og at er ikke sker ulovlig og 
ikke-autoriseret adgang til oplysninger 
indeholdt heri.

samtidig sikre en mere effektiv og 
gennemsigtig anerkendelse af 
kvalifikationer. Passet er navnlig 
nødvendigt for at fremme midlertidig 
mobilitet og anerkendelse i henhold til den 
automatiske anerkendelsesordning og for at 
fremme en forenklet anerkendelsesproces 
under den generelle ordning. Passet bør 
udstedes efter anmodning fra den relevante 
repræsentative erhvervsorganisation, efter 
anmodning fra erhvervsudøveren og efter 
fremsendelse af de nødvendige 
dokumenter, og efter at de kompetente 
myndigheder har foretaget de relaterede 
gennemgangs- og kontrolprocedurer.
Passets funktion bør understøttes af 
informationssystemet for det indre marked
(IMI), som blev oprettet ved forordning
(EU) nr. […] om det administrative 
samarbejde ved hjælp af 
informationssystemet for det indre 
marked23. Denne mekanisme bør medvirke 
til at forbedre synergivirkningerne og 
tilliden hos de kompetente myndigheder, 
samtidig med at dobbeltarbejde hos de 
administrative myndigheder undgås, og der 
skabes mere åbenhed og sikkerhed for 
erhvervsudøverne. Proceduren for 
ansøgning om og udstedelse af passet bør 
være klart struktureret og omfatte 
beskyttelsesforanstaltninger og tilsvarende 
klageadgang, som gives ansøgeren. Passet 
og det tilhørende workflow i IMI bør sikre 
de lagrede datas integritet, ægthed og 
fortrolighed, og at er ikke sker ulovlig og 
ikke-autoriseret adgang til oplysninger 
indeholdt heri.

Or. de

Ændringsforslag 91
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
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Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at fremme erhvervsudøvernes frie 
bevægelighed og samtidig sikre en mere 
effektiv og gennemsigtig anerkendelse af 
kvalifikationer er der behov for et 
europæisk erhvervspas. Passet er navnlig 
nødvendigt for at fremme midlertidig 
mobilitet og anerkendelse i henhold til den 
automatiske anerkendelsesordning og for at 
fremme en forenklet anerkendelsesproces 
under den generelle ordning. Passet bør 
udstedes efter anmodning fra 
erhvervsudøveren og efter fremsendelse af 
de nødvendige dokumenter, og efter at de 
kompetente myndigheder har foretaget de 
relaterede gennemgangs- og 
kontrolprocedurer. Passets funktion bør 
understøttes af informationssystemet for 
det indre marked (IMI), som blev oprettet 
ved forordning (EU) nr. […] om det 
administrative samarbejde ved hjælp af 
informationssystemet for det indre 
marked23. Denne mekanisme bør medvirke 
til at forbedre synergivirkningerne og 
tilliden hos de kompetente myndigheder, 
samtidig med at dobbeltarbejde hos de 
administrative myndigheder undgås, og der 
skabes mere åbenhed og sikkerhed for 
erhvervsudøverne. Proceduren for 
ansøgning om og udstedelse af passet bør 
være klart struktureret og omfatte 
beskyttelsesforanstaltninger og tilsvarende 
klageadgang, som gives ansøgeren. Passet 
og det tilhørende workflow i IMI bør sikre 
de lagrede datas integritet, ægthed og 
fortrolighed, og at er ikke sker ulovlig og 
ikke-autoriseret adgang til oplysninger 
indeholdt heri.

(3) For at fremme erhvervsudøvernes frie 
bevægelighed og samtidig sikre en mere 
effektiv og gennemsigtig anerkendelse af 
kvalifikationer er der behov for et 
europæisk erhvervspas. Passet er navnlig 
nødvendigt for at fremme anerkendelse i 
henhold til den automatiske 
anerkendelsesordning og for at fremme en 
forenklet anerkendelsesproces under den 
generelle ordning. Passet bør udstedes efter 
anmodning fra erhvervsudøveren og efter 
fremsendelse af de nødvendige 
dokumenter, og efter at de kompetente 
myndigheder har foretaget de relaterede 
gennemgangs- og kontrolprocedurer. Den 
nødvendige tid for behandling af en 
ansøgning om et europæisk erhvervspas 
vil afhænge af faget. Der bør derfor 
gennemføres pilotprojekter for at definere 
realistiske behandlingstider for de enkelte 
fag. Disse behandlingstider bør 
offentliggøres af Kommissionen, f.eks. på 
Dit Europa-portalen og i de i artikel 57b 
omhandlede støttecentre. Resultaterne fra 
disse pilotprojekter kan ekstrapoleres til 
lignende fag. Passets funktion bør 
understøttes af informationssystemet for 
det indre marked (IMI), som blev oprettet 
ved forordning (EU) nr. […] om det 
administrative samarbejde ved hjælp af 
informationssystemet for det indre 
marked23. Denne mekanisme bør medvirke 
til at forbedre synergivirkningerne og 
tilliden hos de kompetente myndigheder, 
samtidig med at dobbeltarbejde hos de 
administrative myndigheder undgås, og der 
skabes mere åbenhed og sikkerhed for 
erhvervsudøverne. Proceduren for 
ansøgning om og udstedelse af passet bør 
være klart struktureret og omfatte 
beskyttelsesforanstaltninger og tilsvarende 
klageadgang, som gives ansøgeren. Passet 
og det tilhørende workflow i IMI bør sikre 
de lagrede datas integritet, ægthed og 
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fortrolighed, og at er ikke sker ulovlig og 
ikke-autoriseret adgang til oplysninger 
indeholdt heri.

Or. en

Ændringsforslag 92
Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at fremme erhvervsudøvernes frie 
bevægelighed og samtidig sikre en mere 
effektiv og gennemsigtig anerkendelse af 
kvalifikationer er der behov for et 
europæisk erhvervspas. Passet er navnlig
nødvendigt for at fremme midlertidig 
mobilitet og anerkendelse i henhold til den 
automatiske anerkendelsesordning og for at 
fremme en forenklet anerkendelsesproces 
under den generelle ordning. Passet bør 
udstedes efter anmodning fra
erhvervsudøveren og efter fremsendelse af 
de nødvendige dokumenter, og efter at de 
kompetente myndigheder har foretaget de 
relaterede gennemgangs- og 
kontrolprocedurer. Passets funktion bør 
understøttes af informationssystemet for 
det indre marked (IMI), som blev oprettet 
ved forordning (EU) nr. […] om det 
administrative samarbejde ved hjælp af 
informationssystemet for det indre 
marked23. Denne mekanisme bør medvirke 
til at forbedre synergivirkningerne og 
tilliden hos de kompetente myndigheder, 
samtidig med at dobbeltarbejde hos de 
administrative myndigheder undgås, og der 
skabes mere åbenhed og sikkerhed for 
erhvervsudøverne. Proceduren for 
ansøgning om og udstedelse af passet bør 
være klart struktureret og omfatte 
beskyttelsesforanstaltninger og tilsvarende 
klageadgang, som gives ansøgeren. Passet 

(3) For at fremme erhvervsudøvernes frie 
bevægelighed og samtidig sikre en mere 
effektiv og gennemsigtig anerkendelse af 
kvalifikationer er der behov for et frivilligt
europæisk erhvervspas. Passet kan navnlig
anvendes for at fremme midlertidig 
mobilitet og anerkendelse i henhold til den 
automatiske anerkendelsesordning og for at 
fremme en forenklet anerkendelsesproces 
under den generelle ordning. Passet bør 
udstedes efter anmodning fra 
erhvervsudøveren og efter fremsendelse af 
de nødvendige dokumenter, og efter at de 
kompetente myndigheder har foretaget de 
relaterede gennemgangs- og 
kontrolprocedurer. Passets funktion bør 
understøttes af informationssystemet for 
det indre marked (IMI), som blev oprettet 
ved forordning (EU) nr. […] om det 
administrative samarbejde ved hjælp af 
informationssystemet for det indre 
marked23. Denne mekanisme bør medvirke 
til at forbedre synergivirkningerne og 
tilliden hos de kompetente myndigheder, 
samtidig med at dobbeltarbejde hos de 
administrative myndigheder undgås, og der 
skabes mere åbenhed og sikkerhed for 
erhvervsudøverne. Proceduren for 
ansøgning om og udstedelse af passet bør 
være klart struktureret og omfatte 
beskyttelsesforanstaltninger og tilsvarende 
klageadgang, som gives ansøgeren. Passet 
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og det tilhørende workflow i IMI bør sikre 
de lagrede datas integritet, ægthed og 
fortrolighed, og at er ikke sker ulovlig og 
ikke-autoriseret adgang til oplysninger 
indeholdt heri.

og det tilhørende workflow i IMI bør sikre 
de lagrede datas integritet, ægthed og 
fortrolighed, og at er ikke sker ulovlig og 
ikke-autoriseret adgang til oplysninger 
indeholdt heri.

Or. en

Ændringsforslag 93
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at fremme erhvervsudøvernes frie 
bevægelighed og samtidig sikre en mere 
effektiv og gennemsigtig anerkendelse af 
kvalifikationer er der behov for et 
europæisk erhvervspas. Passet er navnlig 
nødvendigt for at fremme midlertidig 
mobilitet og anerkendelse i henhold til den 
automatiske anerkendelsesordning og for at 
fremme en forenklet anerkendelsesproces 
under den generelle ordning. Passet bør 
udstedes efter anmodning fra 
erhvervsudøveren og efter fremsendelse af 
de nødvendige dokumenter, og efter at de 
kompetente myndigheder har foretaget de 
relaterede gennemgangs- og 
kontrolprocedurer. Passets funktion bør 
understøttes af informationssystemet for 
det indre marked (IMI), som blev oprettet 
ved forordning (EU) nr. […] om det 
administrative samarbejde ved hjælp af 
informationssystemet for det indre 
marked23. Denne mekanisme bør medvirke 
til at forbedre synergivirkningerne og 
tilliden hos de kompetente myndigheder, 
samtidig med at dobbeltarbejde hos de 
administrative myndigheder undgås, og der 
skabes mere åbenhed og sikkerhed for 
erhvervsudøverne. Proceduren for 
ansøgning om og udstedelse af passet bør 
være klart struktureret og omfatte 

(3) For at fremme erhvervsudøvernes frie 
bevægelighed og samtidig sikre en mere 
effektiv og gennemsigtig anerkendelse af 
kvalifikationer er der behov for et 
europæisk erhvervspas. Passet er navnlig 
nødvendigt for at fremme midlertidig 
mobilitet og anerkendelse i henhold til den 
automatiske anerkendelsesordning og for at 
fremme en forenklet anerkendelsesproces 
under den generelle ordning. Passet bør 
udstedes efter anmodning fra 
erhvervsudøveren og efter fremsendelse af 
de nødvendige dokumenter, og efter at de 
kompetente myndigheder har foretaget de 
relaterede gennemgangs- og 
kontrolprocedurer. Passets funktion bør 
understøttes af informationssystemet for 
det indre marked (IMI), som blev oprettet 
ved forordning (EU) nr. […] om det 
administrative samarbejde ved hjælp af 
informationssystemet for det indre 
marked23. Denne mekanisme bør medvirke 
til at forbedre synergivirkningerne og 
tilliden hos de kompetente myndigheder, 
samtidig med at dobbeltarbejde hos de 
administrative myndigheder undgås, og der 
skabes mere åbenhed og sikkerhed for 
erhvervsudøverne. Proceduren for 
ansøgning om og udstedelse af passet bør 
være klart struktureret og omfatte 
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beskyttelsesforanstaltninger og tilsvarende 
klageadgang, som gives ansøgeren. Passet 
og det tilhørende workflow i IMI bør sikre 
de lagrede datas integritet, ægthed og 
fortrolighed, og at er ikke sker ulovlig og 
ikke-autoriseret adgang til oplysninger 
indeholdt heri.

beskyttelsesforanstaltninger og tilsvarende 
klageadgang, som gives ansøgeren. Passet 
og det tilhørende workflow i IMI bør sikre 
de lagrede datas integritet, ægthed og 
fortrolighed, og at er ikke sker ulovlig og 
ikke-autoriseret adgang til oplysninger 
indeholdt heri. Anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer i henhold 
til erhvervspasset bør respektere 
princippet om, at ansvaret for at 
anerkende erhvervsmæssige 
kvalifikationer udelukkende ligger hos 
værtslandet.

Or. en

Ændringsforslag 94
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at fremme erhvervsudøvernes frie 
bevægelighed og samtidig sikre en mere 
effektiv og gennemsigtig anerkendelse af 
kvalifikationer er der behov for et
europæisk erhvervspas. Passet er navnlig 
nødvendigt for at fremme midlertidig 
mobilitet og anerkendelse i henhold til den 
automatiske anerkendelsesordning og for at 
fremme en forenklet anerkendelsesproces 
under den generelle ordning. Passet bør 
udstedes efter anmodning fra 
erhvervsudøveren og efter fremsendelse af 
de nødvendige dokumenter, og efter at de 
kompetente myndigheder har foretaget de 
relaterede gennemgangs- og 
kontrolprocedurer. Passets funktion bør 
understøttes af informationssystemet for 
det indre marked (IMI), som blev oprettet 
ved forordning (EU) nr. […] om det 
administrative samarbejde ved hjælp af 
informationssystemet for det indre 
marked23. Denne mekanisme bør medvirke 

(3) For at fremme erhvervsudøvernes frie 
bevægelighed og samtidig sikre en mere 
effektiv og gennemsigtig anerkendelse af 
kvalifikationer er der, især for erhverv, der 
falder ind under den automatiske 
anerkendelsesproces, et behov for 
europæisk erhvervspas, såfremt disse 
måtte anmode herom. Passet er navnlig 
nødvendigt for at fremme midlertidig 
mobilitet og anerkendelse i henhold til den 
automatiske anerkendelsesordning og for at 
fremme en forenklet anerkendelsesproces 
under den generelle ordning. Passet bør 
udstedes efter anmodning fra 
erhvervsudøveren og efter fremsendelse af 
de nødvendige dokumenter, og efter at de 
kompetente myndigheder har foretaget de 
relaterede gennemgangs- og 
kontrolprocedurer. Passets funktion bør
understøttes af informationssystemet for 
det indre marked (IMI), som blev oprettet 
ved forordning (EU) nr. […] om det 
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til at forbedre synergivirkningerne og 
tilliden hos de kompetente myndigheder, 
samtidig med at dobbeltarbejde hos de 
administrative myndigheder undgås, og der 
skabes mere åbenhed og sikkerhed for 
erhvervsudøverne. Proceduren for 
ansøgning om og udstedelse af passet bør 
være klart struktureret og omfatte 
beskyttelsesforanstaltninger og tilsvarende 
klageadgang, som gives ansøgeren. Passet 
og det tilhørende workflow i IMI bør sikre 
de lagrede datas integritet, ægthed og 
fortrolighed, og at er ikke sker ulovlig og 
ikke-autoriseret adgang til oplysninger 
indeholdt heri.

administrative samarbejde ved hjælp af 
informationssystemet for det indre 
marked23. Denne mekanisme bør medvirke 
til at forbedre synergivirkningerne og 
tilliden hos de kompetente myndigheder, 
samtidig med at dobbeltarbejde hos de 
administrative myndigheder undgås, og der 
skabes mere åbenhed og sikkerhed for 
erhvervsudøverne. Proceduren for 
ansøgning om og udstedelse af passet bør 
være klart struktureret og omfatte 
beskyttelsesforanstaltninger og tilsvarende 
klageadgang, som gives ansøgeren. Passet 
og det tilhørende workflow i IMI bør sikre 
de lagrede datas integritet, ægthed og 
fortrolighed, og at er ikke sker ulovlig og 
ikke-autoriseret adgang til oplysninger 
indeholdt heri.

Or. el

Begrundelse

Afklaring af den valgfrie karakter af indførelsen af erhvervspas, især for erhverv, der hører 
ind under den automatiske anerkendelsesproces, såfremt disse måtte anmode herom.

Ændringsforslag 95
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at fremme erhvervsudøvernes frie 
bevægelighed og samtidig sikre en mere 
effektiv og gennemsigtig anerkendelse af 
kvalifikationer er der behov for et 
europæisk erhvervspas. Passet er navnlig 
nødvendigt for at fremme midlertidig 
mobilitet og anerkendelse i henhold til den 
automatiske anerkendelsesordning og for at 
fremme en forenklet anerkendelsesproces 
under den generelle ordning. Passet bør 
udstedes efter anmodning fra 
erhvervsudøveren og efter fremsendelse af 

(3) For at fremme erhvervsudøvernes frie 
bevægelighed og samtidig sikre en mere 
effektiv og gennemsigtig anerkendelse af 
kvalifikationer er der behov for et 
europæisk erhvervspas. Det europæiske 
erhvervspas bør udelukkende fungere som 
et redskab til at anerkende 
erhvervsmæssige kvalifikationer i en 
anden medlemsstat med henblik på at 
udnytte den frie bevægelighed i det indre 
marked fuldt ud, og ikke som et middel til 
at regulere og begrænse, hvordan et fag 
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de nødvendige dokumenter, og efter at de 
kompetente myndigheder har foretaget de 
relaterede gennemgangs- og 
kontrolprocedurer. Passets funktion bør 
understøttes af informationssystemet for 
det indre marked (IMI), som blev oprettet 
ved forordning (EU) nr. […] om det 
administrative samarbejde ved hjælp af 
informationssystemet for det indre 
marked23. Denne mekanisme bør medvirke 
til at forbedre synergivirkningerne og 
tilliden hos de kompetente myndigheder, 
samtidig med at dobbeltarbejde hos de 
administrative myndigheder undgås, og der 
skabes mere åbenhed og sikkerhed for 
erhvervsudøverne. Proceduren for 
ansøgning om og udstedelse af passet bør 
være klart struktureret og omfatte 
beskyttelsesforanstaltninger og tilsvarende 
klageadgang, som gives ansøgeren. Passet 
og det tilhørende workflow i IMI bør sikre 
de lagrede datas integritet, ægthed og 
fortrolighed, og at er ikke sker ulovlig og 
ikke-autoriseret adgang til oplysninger 
indeholdt heri.

kvalificeres. Passet er navnlig nødvendigt 
for at fremme midlertidig mobilitet og 
anerkendelse i henhold til den automatiske 
anerkendelsesordning og for at fremme en 
forenklet anerkendelsesproces under den 
generelle ordning. Passet bør udstedes efter 
anmodning fra erhvervsudøveren og efter 
fremsendelse af de nødvendige 
dokumenter, og efter at de kompetente 
myndigheder har foretaget de relaterede 
gennemgangs- og kontrolprocedurer.
Passets funktion bør understøttes af 
informationssystemet for det indre marked
(IMI), som blev oprettet ved forordning
(EU) nr. […] om det administrative 
samarbejde ved hjælp af 
informationssystemet for det indre 
marked23. Denne mekanisme bør medvirke 
til at forbedre synergivirkningerne og 
tilliden hos de kompetente myndigheder, 
samtidig med at dobbeltarbejde hos de 
administrative myndigheder undgås, og der 
skabes mere åbenhed og sikkerhed for 
erhvervsudøverne. Proceduren for 
ansøgning om og udstedelse af passet bør 
være klart struktureret og omfatte 
beskyttelsesforanstaltninger og tilsvarende 
klageadgang, som gives ansøgeren. Passet 
og det tilhørende workflow i IMI bør sikre 
de lagrede datas integritet, ægthed og 
fortrolighed, og at er ikke sker ulovlig og 
ikke-autoriseret adgang til oplysninger 
indeholdt heri.

Or. en

Ændringsforslag 96
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Indførelsen af erhvervspasset bør ske 
ad frivillighedens vej på anmodning af det 
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pågældende erhverv. To tredjedele af 
medlemsstaterne eller medlemsstaternes 
erhvervsorganisationer skal gå ind for et 
erhvervspas, for at det kan indføres.

Or. en

Ændringsforslag 97
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 
kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, bør 
værtsmedlemsstaten under disse særlige 
omstændigheder give delvis adgang. Men i 
tilfælde af tvingende krav i forbindelse 
med et alment hensyn, f.eks. vedrørende 
læger eller andet sundhedspersonale, bør 
en medlemsstat kunne afslå at give delvis 
adgang.

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 
kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, bør 
værtsmedlemsstaten under disse særlige 
omstændigheder give delvis adgang. Men i 
tilfælde af tvingende krav i forbindelse 
med offentlighedens interesse bør en 
medlemsstat kunne afslå at give delvis 
adgang.

Or. en

Ændringsforslag 98
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 
kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, bør 
værtsmedlemsstaten under disse særlige 
omstændigheder give delvis adgang. Men i 
tilfælde af tvingende krav i forbindelse 
med et alment hensyn, f.eks. vedrørende 
læger eller andet sundhedspersonale, bør 
en medlemsstat kunne afslå at give delvis 
adgang.

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 
kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, bør 
værtsmedlemsstaten under særlige 
omstændigheder give delvis adgang. Men i 
tilfælde af tvingende krav i forbindelse
med et alment hensyn bør en medlemsstat 
kunne afslå at give delvis adgang. Den 
delvise adgang finder ikke anvendelse på 
erhverv i sundhedssektoren, som har 
konsekvenser for patientsikkerheden eller 
det offentlige sundhedsvæsen.

Or. de

Ændringsforslag 99
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 
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kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, bør 
værtsmedlemsstaten under disse særlige 
omstændigheder give delvis adgang. Men i 
tilfælde af tvingende krav i forbindelse 
med et alment hensyn, f.eks. vedrørende 
læger eller andet sundhedspersonale, bør 
en medlemsstat kunne afslå at give delvis 
adgang.

kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, bør 
værtsmedlemsstaten under disse særlige 
omstændigheder give delvis adgang. Men i 
tilfælde af tvingende krav i forbindelse 
med et alment hensyn bør en medlemsstat 
kunne afslå at give delvis adgang. Der vil 
ikke blive givet delvis adgang for erhverv, 
der yder medicinske tjenester eller på 
anden måde vedrører den offentlige 
velfærd.

Or. en

Ændringsforslag 100
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 
kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, bør 
værtsmedlemsstaten under disse særlige 
omstændigheder give delvis adgang. Men i 
tilfælde af tvingende krav i forbindelse 
med et alment hensyn, f.eks. vedrørende 
læger eller andet sundhedspersonale, bør 
en medlemsstat kunne afslå at give delvis 
adgang.

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 
kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, bør 
værtsmedlemsstaten under disse særlige 
omstændigheder give delvis adgang. Men i 
tilfælde af tvingende krav i forbindelse 
med et alment hensyn, f.eks. vedrørende 
læger eller andet sundhedspersonale eller 
retspleje, bør en medlemsstat kunne afslå 
at give delvis adgang.

Or. de
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Ændringsforslag 101
Othmar Karas, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 
kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, bør 
værtsmedlemsstaten under disse særlige 
omstændigheder give delvis adgang. Men i 
tilfælde af tvingende krav i forbindelse 
med et alment hensyn, f.eks. vedrørende 
læger eller andet sundhedspersonale, bør 
en medlemsstat kunne afslå at give delvis 
adgang.

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 
kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, bør 
værtsmedlemsstaten under disse særlige 
omstændigheder give delvis adgang. Men i 
tilfælde af tvingende krav i forbindelse 
med et alment hensyn, f.eks. vedrørende 
læger eller andet sundhedspersonale,
notarer eller advokater, bør en 
medlemsstat kunne afslå at give delvis 
adgang.

Or. en

Begrundelse

Ifølge Domstolens afgørelser kan "en forsvarlig retspleje" udgøre et "tvingende alment 
hensyn" som anført i denne begrundelse. Eftersom notarer og advokater i høj grad bidrager 
til en forsvarlig retspleje, bør medlemsstaterne være i stand til at afvise delvis adgang for 
disse erhverv.

Ændringsforslag 102
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
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Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 
kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, bør 
værtsmedlemsstaten under disse særlige 
omstændigheder give delvis adgang. Men i 
tilfælde af tvingende krav i forbindelse 
med et alment hensyn, f.eks. vedrørende 
læger eller andet sundhedspersonale, bør 
en medlemsstat kunne afslå at give delvis 
adgang.

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 
kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, bør 
værtsmedlemsstaten under disse særlige 
omstændigheder give delvis adgang. Men i 
tilfælde af tvingende krav i forbindelse 
med hensynet til offentligheden bør en 
medlemsstat kunne afslå at give delvis 
adgang. Delvis adgang kan ikke gives til 
sundhedserhverv, der er omfattet af 
automatisk anerkendelse i henhold til 
bilag V.

Or. en

Ændringsforslag 103
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 
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kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, bør 
værtsmedlemsstaten under disse særlige 
omstændigheder give delvis adgang. Men i 
tilfælde af tvingende krav i forbindelse 
med et alment hensyn, f.eks. vedrørende 
læger eller andet sundhedspersonale, bør 
en medlemsstat kunne afslå at give delvis 
adgang.

kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, bør 
værtsmedlemsstaten under disse særlige 
omstændigheder give delvis adgang. Men i 
tilfælde af tvingende krav i forbindelse 
med et alment hensyn, bør en medlemsstat 
kunne afslå at give delvis adgang. Der 
gives ikke delvis adgang for erhverv, der 
yder medicinske tjenester eller på anden 
måde vedrører den offentlige sundhed.

Or. en

Ændringsforslag 104
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 
kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, bør 
værtsmedlemsstaten under disse særlige 
omstændigheder give delvis adgang. Men i 
tilfælde af tvingende krav i forbindelse 
med et alment hensyn, f.eks. vedrørende 
læger eller andet sundhedspersonale, bør 
en medlemsstat kunne afslå at give delvis 
adgang.

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 
kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, bør 
værtsmedlemsstaten under disse særlige 
omstændigheder give delvis adgang.
Medlemsstaten skal informere 
Kommissionen, før den træffer en sådan 
beslutning, med henblik på at lette fuld 
gennemførelse af denne bestemmelse og 
sikre, at den anvendes på samme måde i 
hele EU. Men i tilfælde af tvingende krav i 
forbindelse med et alment hensyn bør en 
medlemsstat kunne afslå at give delvis 
adgang. Erhverv, der er omfattet af 
automatisk anerkendelse baseret på 
koordinering af mindstekravene til 
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uddannelse eller fælles 
uddannelsesprincipper, skal ikke kunne 
opnå delvis adgang.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at Kommissionen bliver informeret om alle beslutninger om at afvise 
delvis adgang og ræsonnementet bag, så den kan sikre den fulde, korrekte og ensartede 
gennemførelse af denne bestemmelse. Se den tilsvarende artikel.

Ændringsforslag 105
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 
kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, bør 
værtsmedlemsstaten under disse særlige 
omstændigheder give delvis adgang. Men
i tilfælde af tvingende krav i forbindelse 
med et alment hensyn, f.eks. vedrørende 
læger eller andet sundhedspersonale, bør 
en medlemsstat kunne afslå at give delvis 
adgang.

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 
kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, bør 
værtsmedlemsstaten give delvis adgang.
Såfremt der er tale om erhverv, der har 
konsekvenser for folkesundheden og 
sundhedssikkerheden og -overvågningen, 
kan en medlemsstat afvise at give disse 
erhverv delvis adgang, hvis den vurderer, 
at den ydede tjeneste er af ringe kvalitet. I
tilfælde af tvingende krav i forbindelse 
med hensynet til offentligheden bør en 
medlemsstat altid kunne afslå at give 
delvis adgang.

Or. fr
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Ændringsforslag 106
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 
kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, bør 
værtsmedlemsstaten under disse særlige 
omstændigheder give delvis adgang. Men i 
tilfælde af tvingende krav i forbindelse 
med et alment hensyn, f.eks. vedrørende 
læger eller andet sundhedspersonale, bør 
en medlemsstat kunne afslå at give delvis 
adgang.

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 
kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, kan de 
værtsmedlemsstater, der tillader det, under 
disse særlige omstændigheder give delvis 
adgang. Men i tilfælde af tvingende krav i 
forbindelse med et alment hensyn, f.eks.
vedrørende læger eller andet 
sundhedspersonale eller endda vedrørende 
geografisk bestemte erhverv, bør en 
medlemsstat kunne afslå at give delvis 
adgang.

Or. el

Begrundelse

Medlemsstaterne er af primært sundheds- og sikkerhedsmæssige årsager forpligtet til at 
kontrollere, hvilke erhverv der kan gives delvis adgang.

Ændringsforslag 107
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
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Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 
kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, bør 
værtsmedlemsstaten under disse særlige 
omstændigheder give delvis adgang. Men i 
tilfælde af tvingende krav i forbindelse 
med et alment hensyn, f.eks. vedrørende 
læger eller andet sundhedspersonale, bør 
en medlemsstat kunne afslå at give delvis 
adgang.

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 
kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, bør 
værtsmedlemsstaten under disse særlige 
omstændigheder give delvis adgang. Men i 
tilfælde af tvingende krav i forbindelse 
med et alment hensyn, f.eks. vedrørende 
læger eller andet sundhedspersonale eller 
vedrørende tilfælde af områdespecifik 
karakter, bør en medlemsstat kunne afslå 
at give delvis adgang.

Or. en

Ændringsforslag 108
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Anvendelse af delvis adgang i dette 
direktiv i overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis må aldrig 
indebære, at organisationsretten for 
arbejdsmarkedets parter i den pågældende 
sektor ophæves.

Or. en



PE496.438v01-00 20/114 AM\913241DA.doc

DA

Ændringsforslag 109
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Eftersom notarer udnævnes af staten 
og dermed udfører et hverv i samfundets 
interesse, nemlig at sikre lovlighed og 
retssikkerhed for dokumenter, som 
enkeltpersoner indgår, er de ikke omfattet 
af direktivet.

Or. en

Ændringsforslag 110
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) (ii a) Begrebet "tvingende almene 
hensyn", der er nævnt i visse af dette 
direktivs bestemmelser, er blevet udviklet 
af Domstolen i dens praksis vedrørende 
traktatens artikel 49 og 56 og vil 
formentlig undergå en yderligere 
udvikling. Begrebet, således som det er 
blevet anerkendt ved Domstolens praksis, 
dækker bl.a. følgende områder: offentlig 
orden, offentlig sikkerhed og offentlig 
sundhed, jf. traktatens artikel 52 og 62.

Or. en

Begrundelse

Begrebet "tvingende alment hensyn", hvortil der henvises i visse bestemmelser i dette direktiv, 
er et velkendt princip, som omfatter offentlig sundhed, men også en lang række andre hensyn. 
Det foreslås at bruge denne definition med inspiration fra definitionen i direktiv 2006/123/EF 
for at præcisere lovgivernes hensigt, når der henvises til dette begreb.
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Ændringsforslag 111
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Midlertidig og lejlighedsvis udveksling 
af tjenesteydelser i medlemsstaterne bør 
være underlagt 
beskyttelsesforanstaltninger, navnlig et 
krav om mindst to års forudgående 
erhvervserfaring, til beskyttelse af de 
lokale forbrugeres interesser i 
værtsmedlemsstaten, hvis erhvervet ikke er 
lovreguleret i hjemlandet. Disse 
beskyttelsesforanstaltninger er imidlertid 
ikke nødvendige, hvis forbrugere med 
sædvanligt opholdssted i 
etableringsmedlemsstaten allerede har 
valgt en sådan erhvervsudøver, og der ikke 
er konsekvenser for den offentlige sundhed 
og sikkerhed for tredjemand i 
værtsmedlemsstaten.

(5) Midlertidig og lejlighedsvis udveksling 
af tjenesteydelser i medlemsstaterne bør 
være underlagt 
beskyttelsesforanstaltninger, navnlig et 
krav om mindst to års forudgående 
erhvervserfaring, til beskyttelse af de 
lokale forbrugeres interesser i 
værtsmedlemsstaten, hvis erhvervet ikke er 
lovreguleret i hjemlandet. Disse 
beskyttelsesforanstaltninger er imidlertid 
ikke nødvendige, hvis forbrugere med 
sædvanligt opholdssted i 
etableringsmedlemsstaten allerede har 
valgt en sådan erhvervsudøver, og der ikke 
er konsekvenser for den offentlige sundhed 
og sikkerhed for tredjemand i 
værtsmedlemsstaten. Ordningen med 
midlertidig mobilitet bør ikke anvendes 
som en substitut for at gennemgå den 
fulde anerkendelsesprocedure i henhold 
til artikel 7. Hvis en erhvervsudøver med 
midlertidig adgang ønsker at forsætte 
leveringen af tjenesteydelser i en periode 
ud over et sammenhængende år, skal han 
derfor afgive den i artikel 7 omhandlede 
erklæring.

Or. en

Ændringsforslag 112
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
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Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Anerkendelseskravene for midlertidig 
mobilitet bør ikke være et substitut for 
anerkendelseskravene for langsigtet
mobilitet. For at lukke det smuthul, hvor 
erhvervsudøvere opnår anerkendelse via 
den mindre strenge, midlertidige 
mobilitetsordning og fortsætter med at 
praktisere tidsubegrænset, begrænses den 
midlertidige mobilitet til et års 
sammenhængende levering af 
tjenesteydelser i hele EU's område. Efter 
dette år skal erhvervsudøveren indhente 
fuld anerkendelse via artikel 4b eller 
afsnit III. Der indføres en undtagelse for 
tjenesteudbydere, som regelmæssigt 
udfører tjenesteydelser i perioder af under 
et års varighed i en anden medlemsstat.
Kommissionen opfordres til at opstille en 
liste over sådanne erhverv ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 58a (ny) og offentliggøre 
denne liste.

Or. en

Ændringsforslag 113
Sandra Kalniete

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Direktiv 2005/36/EF bør også omfatte 
notarer. Hvad angår 
anerkendelsesanmodninger med henblik 
på etablering, bør medlemsstaterne kunne 
anvende de nødvendige egnethedsprøver 
eller prøvetider for at undgå 
forskelsbehandling i de nationale 
udvælgelses- og udnævnelsesprocedurer.
I forbindelse med den frie udveksling af 

udgår
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tjenesteydelser bør notarer ikke kunne 
udfærdige officielt bekræftede 
dokumenter og udføre andre 
autentificeringsaktiviteter, som kræver 
værtsmedlemsstatens påstempling.

Or. en

Ændringsforslag 114
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Direktiv 2005/36/EF bør også omfatte 
notarer. Hvad angår
anerkendelsesanmodninger med henblik 
på etablering, bør medlemsstaterne kunne 
anvende de nødvendige egnethedsprøver 
eller prøvetider for at undgå 
forskelsbehandling i de nationale 
udvælgelses- og udnævnelsesprocedurer.
I forbindelse med den frie udveksling af 
tjenesteydelser bør notarer ikke kunne 
udfærdige officielt bekræftede 
dokumenter og udføre andre 
autentificeringsaktiviteter, som kræver 
værtsmedlemsstatens påstempling.

(7) Direktiv 2005/36/EF bør ikke omfatte 
notarer. De fleste medlemsstater har 
udformet notarerhvervet i henhold til 
deres retsvæsens organisation som et 
uafhængigt offentligt embede, som tjener 
almenvellet, og opgaveområderne er til 
dels meget forskellige. Grundtankerne i 
direktiv 2005/36/EF, navnlig hvad angår
fri udveksling af tjenesteydelser, er 
imidlertid i strid med notarens position 
som indehaver af et offentligt embede og 
hans plads i retssystemet.

Or. de

Ændringsforslag 115
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Direktiv 2005/36/EF bør også omfatte 
notarer. Hvad angår 
anerkendelsesanmodninger med henblik på 

(7) Direktiv 2005/36/EF bør ikke finde 
anvendelse på erhvervet som notar, for så 
vidt angår anerkendelsesanmodninger med 
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etablering, bør medlemsstaterne kunne 
anvende de nødvendige egnethedsprøver
eller prøvetider for at undgå 
forskelsbehandling i de nationale 
udvælgelses- og udnævnelsesprocedurer.
I forbindelse med den frie udveksling af 
tjenesteydelser bør notarer ikke kunne 
udfærdige officielt bekræftede 
dokumenter og udføre andre 
autentificeringsaktiviteter, som kræver 
værtsmedlemsstatens påstempling.

henblik på etablering eller tjenesteydelser i 
en anden medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Direktiv 2005/36/EF bør også omfatte 
notarer. Hvad angår 
anerkendelsesanmodninger med henblik på 
etablering, bør medlemsstaterne kunne 
anvende de nødvendige egnethedsprøver 
eller prøvetider for at undgå 
forskelsbehandling i de nationale 
udvælgelses- og udnævnelsesprocedurer. I 
forbindelse med den frie udveksling af 
tjenesteydelser bør notarer ikke kunne
udfærdige officielt bekræftede dokumenter
og udføre andre autentificeringsaktiviteter, 
som kræver værtsmedlemsstatens 
påstempling.

(7) Direktiv 2005/36/EF bør også omfatte 
notarer. Hvad angår 
anerkendelsesanmodninger med henblik på 
etablering, bør medlemsstaterne kunne 
anvende de nødvendige egnethedsprøver 
eller prøvetider for at undgå 
forskelsbehandling i de nationale 
udvælgelses- og udnævnelsesprocedurer.
Denne kompenserende foranstaltning 
fritager ikke ansøgeren fra andre krav i 
udvælgelses- og udnævnelsesproceduren 
for notarembeder i værtslandet. På grund 
af deres delvise funktion som indehavere 
af offentlige embeder, som har beføjelse 
og pligt til at udføre visse offentlige 
funktioner i deres hjemlande, bør notarer
ikke kunne oprette officielt bekræftede 
dokumenter og udføre andre 
autentificeringsaktiviteter eller andre 
retslige funktioner inden for den frie 
udveksling af tjenesteydelser.

Or. en
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Begrundelse

En medlemsstats anvendelse af påstempling er begrænset til denne medlemsstats område og 
kan ikke udvides på grundlag af retten til fri udveksling af tjenesteydelser. I betragtning af at 
spørgsmålet om udarbejdelsen af officielt bekræftede dokumenter og disses gensidige 
anerkendelse skal reguleres på grundlag af artikel 81 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, er de for notarer gældende begrænsninger dækket af Domstolens afgørelser. 
"Andre autentificeringsaktiviteter" inkluderer legaliseringsaktiviteter og retlige funktioner, 
der udføres på vegne af en medlemsstats retsvæsen.

Ændringsforslag 117
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at kunne anvende ordningen for 
anerkendelse i henhold til den generelle 
ordning er det nødvendigt at inddele de 
forskellige nationale ordninger for almen 
uddannelse og erhvervsuddannelse i 
niveauer. Disse niveauer, som udelukkende 
fastlægges med henblik på anvendelsen af 
den generelle ordning, bør hverken have 
indflydelse på de nationale 
uddannelsesstrukturer eller på 
medlemsstaternes beføjelser på dette 
område, herunder en national strategi for 
gennemførelse af den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer. Dette 
kan være et redskab til at skabe større 
åbenhed og sammenlignelige 
kvalifikationer og være en yderligere nyttig 
kilde til oplysninger for de kompetente 
myndigheder, der kontrollerer 
anerkendelsen af kvalifikationsbeviser 
udstedt i andre medlemsstater. Disse 
niveauer, som er fastlagt med henblik på 
anvendelsen af den generelle ordning, bør 
i princippet ikke længere fungere som 
kriterium for udelukkelse af 
unionsborgere fra anvendelsesområdet 
for direktiv 2005/36/EF, hvis dette er i 
strid med princippet om livslang læring.

(8) For at kunne anvende ordningen for 
anerkendelse i henhold til den generelle 
ordning er det nødvendigt at inddele de 
forskellige nationale ordninger for almen 
uddannelse og erhvervsuddannelse i 
niveauer. Disse niveauer, som udelukkende 
fastlægges med henblik på anvendelsen af 
den generelle ordning, bør hverken have 
indflydelse på de nationale 
uddannelsesstrukturer eller på 
medlemsstaternes beføjelser på dette 
område, herunder en national strategi for 
gennemførelse af den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer. Dette 
kan være et redskab til at skabe større 
åbenhed og sammenlignelige 
kvalifikationer og være en yderligere nyttig 
kilde til oplysninger for de kompetente 
myndigheder, der kontrollerer 
anerkendelsen af kvalifikationsbeviser 
udstedt i andre medlemsstater.
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Or. de

Ændringsforslag 118
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at kunne anvende ordningen for 
anerkendelse i henhold til den generelle 
ordning er det nødvendigt at inddele de 
forskellige nationale ordninger for almen
uddannelse og erhvervsuddannelse i 
niveauer. Disse niveauer, som udelukkende 
fastlægges med henblik på anvendelsen af 
den generelle ordning, bør hverken have 
indflydelse på de nationale 
uddannelsesstrukturer eller på 
medlemsstaternes beføjelser på dette 
område, herunder en national strategi for 
gennemførelse af den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer. Dette 
kan være et redskab til at skabe større 
åbenhed og sammenlignelige 
kvalifikationer og være en yderligere nyttig 
kilde til oplysninger for de kompetente 
myndigheder, der kontrollerer 
anerkendelsen af kvalifikationsbeviser 
udstedt i andre medlemsstater. Disse 
niveauer, som er fastlagt med henblik på 
anvendelsen af den generelle ordning, bør 
i princippet ikke længere fungere som 
kriterium for udelukkelse af 
unionsborgere fra anvendelsesområdet 
for direktiv 2005/36/EF, hvis dette er i 
strid med princippet om livslang læring.

(8) For at kunne anvende ordningen for 
anerkendelse i henhold til den generelle 
ordning er det nødvendigt at inddele de 
forskellige nationale ordninger for almen 
uddannelse og erhvervsuddannelse i 
niveauer. Disse niveauer, som udelukkende 
fastlægges med henblik på anvendelsen af 
den generelle ordning, bør hverken have 
indflydelse på de nationale 
uddannelsesstrukturer eller på 
medlemsstaternes beføjelser på dette 
område, herunder en national strategi for 
gennemførelse af den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer. Dette 
kan være et redskab til at skabe større 
åbenhed og sammenlignelige 
kvalifikationer og være en yderligere nyttig 
kilde til oplysninger for de kompetente 
myndigheder, der kontrollerer 
anerkendelsen af kvalifikationsbeviser 
udstedt i andre medlemsstater.

Or. de

Ændringsforslag 119
Emilie Turunen
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Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at kunne anvende ordningen for 
anerkendelse i henhold til den generelle 
ordning er det nødvendigt at inddele de 
forskellige nationale ordninger for almen 
uddannelse og erhvervsuddannelse i 
niveauer. Disse niveauer, som udelukkende 
fastlægges med henblik på anvendelsen af 
den generelle ordning, bør hverken have 
indflydelse på de nationale 
uddannelsesstrukturer eller på 
medlemsstaternes beføjelser på dette 
område, herunder en national strategi for 
gennemførelse af den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer. Dette 
kan være et redskab til at skabe større 
åbenhed og sammenlignelige 
kvalifikationer og være en yderligere nyttig 
kilde til oplysninger for de kompetente 
myndigheder, der kontrollerer 
anerkendelsen af kvalifikationsbeviser 
udstedt i andre medlemsstater. Disse 
niveauer, som er fastlagt med henblik på 
anvendelsen af den generelle ordning, bør i 
princippet ikke længere fungere som 
kriterium for udelukkelse af unionsborgere 
fra anvendelsesområdet for direktiv 
2005/36/EF, hvis dette er i strid med 
princippet om livslang læring.

(8) For at kunne anvende ordningen for 
anerkendelse i henhold til den generelle 
ordning er det nødvendigt at inddele de 
forskellige nationale ordninger for almen 
uddannelse og erhvervsuddannelse i 
niveauer. Disse niveauer, som udelukkende 
fastlægges med henblik på anvendelsen af 
den generelle ordning, bør hverken have 
indflydelse på de nationale 
uddannelsesstrukturer eller på 
medlemsstaternes beføjelser på dette 
område, herunder en national strategi for 
gennemførelse af den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer. Senest 
to år efter dette direktivs ikrafttræden skal 
Kommissionen forelægge en evaluering, 
eventuelt ledsaget af forslag, om 
muligheden for at tilpasse niveauerne i 
dette direktiv og niveauerne i den 
europæiske referenceramme for 
kvalifikationer. Denne evaluering bør 
også omfatte et forslag om at give det 
europæiske meritoverførselssystem en 
retlig definition i 
fællesskabslovgivningen. Dette kan være 
et redskab til at skabe større åbenhed og 
sammenlignelige kvalifikationer og være 
en yderligere nyttig kilde til oplysninger 
for de kompetente myndigheder, der 
kontrollerer anerkendelsen af 
kvalifikationsbeviser udstedt i andre 
medlemsstater. Disse niveauer, som er 
fastlagt med henblik på anvendelsen af den 
generelle ordning, bør i princippet ikke 
længere fungere som kriterium for 
udelukkelse af unionsborgere fra 
anvendelsesområdet for direktiv 
2005/36/EF, hvis dette er i strid med 
princippet om livslang læring.

Or. en
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Ændringsforslag 120
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Da minimumsuddannelseskravene for 
adgang til erhverv, som er omfattet af den 
generelle ordning, ikke er harmoniseret, 
bør værtsmedlemsstaten have mulighed for 
at indføre en udligningsforanstaltning.
Denne foranstaltning bør være i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og bl.a. tage 
hensyn til de kundskaber, færdigheder og 
kompetencer, som ansøgeren har erhvervet 
gennem erhvervserfaring eller livslang 
læring. Afgørelsen om at indføre en 
udligningsforanstaltning bør begrundes 
nærmere, således at ansøgeren får 
mulighed for at opnå en bedre forståelse af 
sin situation og få afgørelsens lovlighed 
efterprøvet ved de nationale domstole i 
henhold til direktiv 2005/36/EF.

(10) Da minimumsuddannelseskravene for 
adgang til erhverv, som er omfattet af den 
generelle ordning, ikke er harmoniseret, 
bør værtsmedlemsstaten have mulighed for 
at indføre en udligningsforanstaltning.
Denne foranstaltning bør være i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og bl.a. tage 
hensyn til de kundskaber, færdigheder og 
kompetencer, som ansøgeren har erhvervet 
gennem erhvervserfaring eller gennem 
certificeret livslang læring af kompetente 
myndigheder. Afgørelsen om at indføre en 
udligningsforanstaltning bør begrundes 
nærmere, således at ansøgeren får 
mulighed for at opnå en bedre forståelse af 
sin situation og få afgørelsens lovlighed 
efterprøvet ved de nationale domstole i 
henhold til direktiv 2005/36/EF.

Or. el

Begrundelse

Ofte ydes livslang læring inden for rammerne af en ikke-formel uddannelse og 
erhvervsuddannelse og fører til udstedelse af certifikater, der muligvis ikke kan evalueres.

Ændringsforslag 121
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ordningen med automatisk 
anerkendelse på basis af harmoniserede 
mindstekrav til uddannelse afhænger af, at 

(12) Ordningen med automatisk 
anerkendelse på basis af harmoniserede 
mindstekrav til uddannelse afhænger af, at 
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medlemsstaterne rettidigt meddeler nye 
eller ændrede beviser for uddannelse, og at 
disse offentliggøres af Kommissionen.
Ellers har indehaverne af disse 
kvalifikationer ingen garanti for, at de er 
omfattet af automatisk anerkendelse. For at 
skabe større åbenhed og lette 
gennemgangen af nye benævnelser bør 
medlemsstaterne udpege et passende 
organ, f.eks. et akkrediteringsudvalg eller 
et ministerium, til at gennemgå hver 
benævnelse og foretage indberetning til 
Kommissionen om overholdelsen af 
direktiv 2005/36/EF.

medlemsstaterne rettidigt meddeler nye 
eller ændrede beviser for uddannelse, og at 
disse offentliggøres af Kommissionen.
Ellers har indehaverne af disse 
kvalifikationer ingen garanti for, at de er 
omfattet af automatisk anerkendelse. For at 
skabe større åbenhed og lette 
gennemgangen af nye benævnelser bør 
medlemsstaterne foretage indberetning til 
Kommissionen om overholdelsen af 
direktiv 2005/36/EF.

Or. de

Ændringsforslag 122
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) Med henblik på automatisk 
anerkendelse på grundlag af 
harmoniserede mindsteuddannelseskrav 
for sundhedsfagene bør medlemsstaterne 
kunne give delvise dispensationer til 
personer bortset fra dyrlæger, som har 
modtaget deres uddannelse på kurser, 
som er mindst på et tilsvarende niveau, og 
hvis denne del af uddannelsen allerede er 
gennemført.
Delvise undtagelser bør normalt ikke 
overstige et studieår eller 60 meritpoint, 
idet et studieår normalt omfatter 60 
meritpoint. Undtagelsesvis kan en delvis 
dispensation omfatte to studieår eller 120 
meritpoint.
Ved vurderingen af delvise dispensationer 
fra kurser bør medlemsstaterne tage fuldt 
hensyn til konsekvenserne for 
patientsikkerheden.
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Or. en

Begrundelse

Harmoniserede minimumsuddannelseskrav bør være tilstrækkeligt fleksible til at undgå en for 
stor begrænsning af medlemsstaternes muligheder for at tilrettelægge deres 
uddannelsessystem. Delvise dispensationer bør tages i betragtning, hvis der er sket en 
relevant forudgående læring.

Ændringsforslag 123
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a) For at forbedre mobiliteten for 
sundhedspersonale og samtidig fremme 
livslang læring og videreuddannelse til 
gavn for patienterne er det nødvendigt at 
skabe en ramme for løbende anerkendelse 
af videreuddannelse og 
uddannelsesprocedurer mellem 
medlemsstaterne gennem udveksling af 
information og bedste praksis mellem 
medlemsstaterne. Til dette formål 
fremsender medlemsstaternes kompetente 
myndigheder offentligt tilgængelige 
rapporter til Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater om deres videre- og 
efteruddannelsesprocedurer for 
sundhedspersonale.

Or. en

Ændringsforslag 124
Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Erhvervet som sygeplejerske og (15) Erhvervet som sygeplejerske og 
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jordemoder har udviklet sig betydeligt i de 
sidste tre årtier: Sundhedspleje i 
lokalområdet, anvendelse af mere 
komplekse behandlingsmetoder og en 
konstant teknologisk udvikling forudsætter, 
at der er kompetence til at give 
sygeplejersker og jordemødre større 
ansvar. For at forberede sygepleje- og 
jordemodereleverne på at efterkomme 
disse komplekse behov for sundhedspleje, 
skal de først have et solidt generelt 
uddannelsesniveau, inden de påbegynder 
uddannelsen. Derfor bør adgangskravet til 
disse uddannelser skærpes til tolv års 
almen skolegang eller en bestået eksamen 
på tilsvarende niveau.

jordemoder har udviklet sig betydeligt i de 
sidste tre årtier: Sundhedspleje i 
lokalområdet, anvendelse af mere 
komplekse behandlingsmetoder og en 
konstant teknologisk udvikling forudsætter, 
at der er kompetence til at give 
sygeplejersker og jordemødre større 
ansvar. For at forberede sygepleje- og 
jordemodereleverne på at efterkomme 
disse komplekse behov for sundhedspleje, 
skal de først have et solidt generelt 
uddannelsesniveau, inden de påbegynder 
uddannelsen. Derfor bør optagelse til disse 
uddannelser være op til medlemsstaterne 
med henblik på at forbedre kvalifikations-
og kompetenceniveauet for disse fag ved 
at øge kravet til almen skolegang forud 
for optagelse på uddannelsen til tolv år
eller en bestået eksamen på tilsvarende 
niveau.

Or. en

Ændringsforslag 125
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Erhvervet som sygeplejerske og 
jordemoder har udviklet sig betydeligt i de 
sidste tre årtier: Sundhedspleje i 
lokalområdet, anvendelse af mere 
komplekse behandlingsmetoder og en 
konstant teknologisk udvikling forudsætter, 
at der er kompetence til at give 
sygeplejersker og jordemødre større 
ansvar. For at forberede sygepleje- og 
jordemodereleverne på at efterkomme 
disse komplekse behov for sundhedspleje, 
skal de først have et solidt generelt 
uddannelsesniveau, inden de påbegynder 
uddannelsen. Derfor bør adgangskravet til 
disse uddannelser skærpes til tolv års 

(15) Erhvervet som sygeplejerske og 
jordemoder har udviklet sig betydeligt i de 
sidste tre årtier: Sundhedspleje i 
lokalområdet, anvendelse af mere 
komplekse behandlingsmetoder og en 
konstant teknologisk udvikling forudsætter, 
at der er kompetence til at give 
sygeplejersker og jordemødre større 
ansvar. For at forberede sygepleje- og 
jordemodereleverne på at efterkomme 
disse komplekse behov for sundhedspleje, 
skal de først have et solidt generelt 
uddannelsesniveau, inden de påbegynder 
uddannelsen. Derfor bør adgangskravet til 
disse uddannelser tilpasses til mindst 10
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almen skolegang eller en bestået eksamen 
på tilsvarende niveau.

års almen skolegang eller en bestået 
eksamen på tilsvarende niveau.

Or. de

Ændringsforslag 126
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Erhvervet som sygeplejerske og 
jordemoder har udviklet sig betydeligt i de 
sidste tre årtier: Sundhedspleje i 
lokalområdet, anvendelse af mere 
komplekse behandlingsmetoder og en 
konstant teknologisk udvikling forudsætter, 
at der er kompetence til at give 
sygeplejersker og jordemødre større 
ansvar. For at forberede sygepleje- og 
jordemodereleverne på at efterkomme 
disse komplekse behov for sundhedspleje, 
skal de først have et solidt generelt 
uddannelsesniveau, inden de påbegynder 
uddannelsen. Derfor bør adgangskravet til 
disse uddannelser skærpes til tolv års 
almen skolegang eller en bestået eksamen 
på tilsvarende niveau.

(15) Erhvervet som sygeplejerske og 
jordemoder har udviklet sig betydeligt i de 
sidste tre årtier: Sundhedspleje i 
lokalområdet, anvendelse af mere 
komplekse behandlingsmetoder og en 
konstant teknologisk udvikling forudsætter, 
at der er kompetence til at give 
sygeplejersker og jordemødre større 
ansvar. For at forberede sygepleje- og 
jordemodereleverne på at efterkomme 
disse komplekse behov for sundhedspleje, 
skal de først have et solidt generelt 
uddannelsesniveau, inden de påbegynder 
uddannelsen. Derfor bør adgangskravet til 
disse uddannelser skærpes til tolv års 
almen skolegang eller en bestået eksamen 
på tilsvarende niveau. Medlemsstaterne 
skal sikre, at der findes åbenhed og 
karrieremuligheder i sundhedsfagene.

Or. de

Ændringsforslag 127
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Erhvervet som sygeplejerske og (15) Erhvervet som sygeplejerske og 
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jordemoder har udviklet sig betydeligt i de 
sidste tre årtier: Sundhedspleje i 
lokalområdet, anvendelse af mere 
komplekse behandlingsmetoder og en 
konstant teknologisk udvikling forudsætter, 
at der er kompetence til at give 
sygeplejersker og jordemødre større 
ansvar. For at forberede sygepleje- og 
jordemodereleverne på at efterkomme 
disse komplekse behov for sundhedspleje, 
skal de først have et solidt generelt 
uddannelsesniveau, inden de påbegynder 
uddannelsen. Derfor bør adgangskravet til 
disse uddannelser skærpes til tolv års 
almen skolegang eller en bestået eksamen 
på tilsvarende niveau.

jordemoder har udviklet sig betydeligt i de 
sidste tre årtier: Sundhedspleje i 
lokalområdet, anvendelse af mere 
komplekse behandlingsmetoder og en 
konstant teknologisk udvikling forudsætter, 
at der er kompetence til at give 
sygeplejersker og jordemødre større 
ansvar. For at forberede sygepleje- og 
jordemodereleverne på at efterkomme 
disse komplekse behov for sundhedspleje, 
skal de først have et solidt generelt 
uddannelsesniveau, inden de påbegynder 
uddannelsen.

Or. de

Ændringsforslag 128
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Erhvervet som sygeplejerske og 
jordemoder har udviklet sig betydeligt i de 
sidste tre årtier: Sundhedspleje i 
lokalområdet, anvendelse af mere 
komplekse behandlingsmetoder og en 
konstant teknologisk udvikling forudsætter, 
at der er kompetence til at give 
sygeplejersker og jordemødre større 
ansvar. For at forberede sygepleje- og 
jordemodereleverne på at efterkomme 
disse komplekse behov for sundhedspleje, 
skal de først have et solidt generelt 
uddannelsesniveau, inden de påbegynder 
uddannelsen. Derfor bør adgangskravet 
til disse uddannelser skærpes til tolv års 
almen skolegang eller en bestået eksamen 
på tilsvarende niveau.

(15) Erhvervet som sygeplejerske og 
jordemoder har udviklet sig betydeligt i de 
sidste tre årtier: Sundhedspleje i 
lokalområdet, anvendelse af mere 
komplekse behandlingsmetoder og en 
konstant teknologisk udvikling forudsætter, 
at der er kompetence til at give 
sygeplejersker og jordemødre større 
ansvar. For at forberede sygepleje- og 
jordemodereleverne på at efterkomme 
disse komplekse behov for sundhedspleje, 
skal de først have et solidt generelt 
uddannelsesniveau, men det afgørende er 
uddannelsens kvalitet og indhold, som til 
stadighed skal tilpasses til udfordringerne.

Or. de
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Begrundelse

Direktivet koordinerer mindstekravene til uddannelsen. Disse krav skærpes allerede gennem 
kumulationen af år og timer i artikel 31, stk. 1, nr. 1, ligesom for lægerne. Ligesom for 
lægerne, hvor der tages hensyn til de forskellige uddannelsessystemer i medlemsstaterne ved 
at sænke mindstekravene til uddannelsens varighed i år, er det også for sygeplejersker, som 
har ansvaret for den almene pleje, nødvendigt at tage højde for de forskellige 
uddannelsessystemer i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 129
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at forenkle systemet for 
automatisk anerkendelse af læge- og
tandlægespecialer bør disse 
speciallægeuddannelser være omfattet af 
direktiv 2005/36/EF, hvis de er fælles for 
mindst en tredjedel af medlemsstaterne.

(16) For at forenkle systemet for 
automatisk anerkendelse af alle læge-, 
tandlæge-, medicin- og dyrlægespecialer
bør disse speciallægeuddannelser være 
omfattet af direktiv 2005/36/EF, hvis de er 
fælles for mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne.

Or. fr

Ændringsforslag 130
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at forenkle systemet for 
automatisk anerkendelse af læge- og
tandlægespecialer bør disse 
speciallægeuddannelser være omfattet af 
direktiv 2005/36/EF, hvis de er fælles for 
mindst en tredjedel af medlemsstaterne.

(16) For at forenkle systemet for 
automatisk anerkendelse af læge-, 
tandlæge-, dyrlæge- og
farmaceutspecialer bør disse 
speciallægeuddannelser være omfattet af 
direktiv 2005/36/EF, hvis de er fælles for 
mindst en tredjedel af medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 131
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Der bør også ses på bevægeligheden 
for sundhedsfaglige personer i en bredere 
sammenhæng med den europæiske 
arbejdsstyrke inden for sundhedsområdet, 
som bør adresseres via en særlig strategi 
på europæisk plan, der skal koordineres 
med medlemsstaterne, med henblik på at 
garantere den størst mulige patient- og 
forbrugerbeskyttelse, mens man samtidig 
sørger for, at de nationale 
sundhedssystemer er finansielt og 
organisatorisk bæredygtige.

Or. en

Ændringsforslag 132
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Direktiv 2005/36/EF bør fremme en 
øget automatisk anerkendelse af 
kvalifikationer for de erhverv, som ikke 
allerede er omfattet ordningen. Der bør i 
denne forbindelse tages højde for 
medlemsstaternes kompetence til at 
fastsætte kvalifikationskravene for 
udøvelsen af erhverv på deres område og 
indholdet og tilrettelæggelsen af deres 
uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemer. Faglige 
sammenslutninger og 
erhvervsorganisationer, som er 

(18) Direktiv 2005/36/EF bør fremme en 
øget automatisk anerkendelse af 
kvalifikationer for de erhverv, som ikke 
allerede er omfattet ordningen. Der bør i 
denne forbindelse tages højde for 
medlemsstaternes kompetence til at 
fastsætte kvalifikationskravene for 
udøvelsen af erhverv på deres område og 
indholdet og tilrettelæggelsen af deres 
uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemer. Før 
medlemsstaterne indfører sådanne 
uddannelsesprincipper, undersøger de 



PE496.438v01-00 36/114 AM\913241DA.doc

DA

repræsenteret på nationalt og EU-plan, bør 
kunne foreslå fælles 
uddannelsesprincipper. Dette bør ske ved 
en fælles prøve som betingelse for 
erhvervelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer eller 
uddannelsesprogrammer baseret på fælles 
kundskaber, færdigheder og kompetencer.
Kvalifikationer, som opnås inden for disse 
fælles uddannelsesrammer bør automatisk 
anerkendes af medlemsstaterne.

eventuelle alternativer, som navnlig findes 
i medlemsstater med 
erhvervsuddannelser. Faglige 
sammenslutninger og 
erhvervsorganisationer, som er 
repræsenteret på nationalt og EU-plan, bør
ligeledes kunne foreslå fælles 
uddannelsesprincipper. Dette bør ske ved 
en fælles prøve som betingelse for 
erhvervelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer eller 
uddannelsesprogrammer baseret på fælles 
kundskaber, færdigheder og kompetencer.
Kvalifikationer, som opnås inden for disse 
fælles uddannelsesrammer bør automatisk 
anerkendes af medlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

Styrkelse af vekseluddannelsessystemerne.

Ændringsforslag 133
Heide Rühle, Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Direktiv 2005/36/EF bør fremme en 
øget automatisk anerkendelse af 
kvalifikationer for de erhverv, som ikke 
allerede er omfattet ordningen. Der bør i 
denne forbindelse tages højde for 
medlemsstaternes kompetence til at 
fastsætte kvalifikationskravene for 
udøvelsen af erhverv på deres område og 
indholdet og tilrettelæggelsen af deres 
uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemer. Faglige 
sammenslutninger og 
erhvervsorganisationer, som er 
repræsenteret på nationalt og EU-plan,
bør kunne foreslå fælles 

(18) Direktiv 2005/36/EF bør fremme en 
øget automatisk anerkendelse af 
kvalifikationer for de erhverv, som ikke 
allerede er omfattet ordningen. Der bør i 
denne forbindelse tages højde for 
medlemsstaternes kompetence til at 
fastsætte kvalifikationskravene for 
udøvelsen af erhverv på deres område og 
indholdet og tilrettelæggelsen af deres 
uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemer.
Vekseluddannelsessystemerne er et 
centralt element for en lav 
ungdomsarbejdsløshed, da de er tilpasset 
arbejdsmarkedets krav. Dette sikrer en let 
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uddannelsesprincipper. Dette bør ske ved
en fælles prøve som betingelse for 
erhvervelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer eller 
uddannelsesprogrammer baseret på fælles 
kundskaber, færdigheder og kompetencer.
Kvalifikationer, som opnås inden for disse 
fælles uddannelsesrammer bør 
automatisk anerkendes af 
medlemsstaterne.

overgang fra uddannelse til 
arbejdsaktivitet. Hvis der derfor skal 
skabes fælles uddannelsesprincipper i et 
reguleret erhverv, for hvilket der i en 
medlemsstat allerede findes et 
vekseluddannelsessystem, bør de fælles 
uddannelsesprincipper tage udgangspunkt 
i denne model under overholdelse af de 
standarder, der findes i den pågældende 
medlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 134
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) De fælles uddannelsesrammer bør 
ligeledes give lovregulerede erhverv, der 
er omfattet af automatisk anerkendelse på 
grundlag af koordinering af mindstekrav 
til uddannelse i henhold til kapitel III i 
afsnit III, og hvor de nye specialer ikke er 
omfattet af denne automatiske 
anerkendelsesprocedure, mulighed for at 
få anerkendt deres specialer på grundlag 
af en automatisk procedure.

Or. fr

Ændringsforslag 135
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Direktiv 2005/36/EF fastsætter 
allerede klare forpligtelser for 

(19) Direktiv 2005/36/EF fastsætter 
allerede klare forpligtelser for 
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erhvervsudøverne med hensyn til kravet 
om tilstrækkelige sprogkundskaber.
Gennemgangen af denne forpligtelse har 
vist, at der er behov for at klarlægge de 
kompetente myndigheders og 
arbejdsgivernes rolle, navnlig af hensyn til
patientsikkerheden. Sprogkontrollen bør 
dog være rimelig og nødvendig for de 
pågældende job og bør ikke udgøre et 
grundlag for at udelukke erhvervsudøvere 
fra arbejdsmarkedet i værtsmedlemsstaten.

erhvervsudøverne med hensyn til kravet 
om tilstrækkelige sprogkundskaber.
Gennemgangen af denne forpligtelse har 
vist, at der er behov for at klarlægge de 
kompetente myndigheders og 
arbejdsgivernes rolle, navnlig af hensyn til
patient- og forbrugersikkerheden.
Sprogkontrollen bør dog være rimelig og 
nødvendig for de pågældende job og bør
generelt ikke udgøre et grundlag for at 
udelukke erhvervsudøvere fra 
arbejdsmarkedet i værtsmedlemsstaten.
Begrebet rimelig og nødvendig bør 
defineres i et samarbejde mellem de 
kompetente myndigheder og de nationale 
arbejdsmarkedsparter inden for de 
respektive sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 136
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Direktiv 2005/36/EF fastsætter 
allerede klare forpligtelser for 
erhvervsudøverne med hensyn til kravet 
om tilstrækkelige sprogkundskaber.
Gennemgangen af denne forpligtelse har 
vist, at der er behov for at klarlægge de 
kompetente myndigheders og 
arbejdsgivernes rolle, navnlig af hensyn til 
patientsikkerheden. Sprogkontrollen bør 
dog være rimelig og nødvendig for de 
pågældende job og bør ikke udgøre et 
grundlag for at udelukke erhvervsudøvere 
fra arbejdsmarkedet i værtsmedlemsstaten.

(19) Direktiv 2005/36/EF fastsætter 
allerede klare forpligtelser for 
erhvervsudøverne med hensyn til kravet 
om tilstrækkelige sprogkundskaber.
Gennemgangen af denne forpligtelse har 
vist, at der er behov for at klarlægge de 
kompetente myndigheders rolle, navnlig af 
hensyn til patientsikkerheden.
Sprogkontrollen bør dog være rimelig og 
nødvendig for visse fag med indvirkning 
på folkesundheden og patientsikkerheden 
og bør ikke udgøre et grundlag for at 
udelukke erhvervsudøvere fra 
arbejdsmarkedet i værtsmedlemsstaten.

Or. en
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Begrundelse

Afklaring af bestemmelserne om sprogkontroller.

Ændringsforslag 137
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Direktiv 2005/36/EF fastsætter 
allerede klare forpligtelser for 
erhvervsudøverne med hensyn til kravet 
om tilstrækkelige sprogkundskaber.
Gennemgangen af denne forpligtelse har 
vist, at der er behov for at klarlægge de 
kompetente myndigheders og 
arbejdsgivernes rolle, navnlig af hensyn til 
patientsikkerheden. Sprogkontrollen bør 
dog være rimelig og nødvendig for de 
pågældende job og bør ikke udgøre et 
grundlag for at udelukke erhvervsudøvere 
fra arbejdsmarkedet i værtsmedlemsstaten.

(19) Direktiv 2005/36/EF fastsætter 
allerede klare forpligtelser for 
erhvervsudøverne med hensyn til kravet 
om tilstrækkelige sprogkundskaber.
Gennemgangen af denne forpligtelse har 
vist, at der er behov for at klarlægge de 
kompetente myndigheders og 
arbejdsgivernes rolle, navnlig af hensyn til 
patientsikkerheden. Den kompetente 
myndigheds rolle er at verificere 
erhvervsudøveres sprogkundskaber med 
henblik på udøvelsen af deres fag.
Sprogkontrollen bør dog være rimelig og 
nødvendig for de pågældende job og bør 
ikke udgøre et grundlag for at udelukke 
erhvervsudøvere fra arbejdsmarkedet i 
værtsmedlemsstaten.

Or. en

Begrundelse

Den kompetente myndigheds rolle skal nævnes og præciseres.

Ændringsforslag 138
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Direktiv 2005/36/EF fastsætter (19) Direktiv 2005/36/EF fastsætter 
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allerede klare forpligtelser for 
erhvervsudøverne med hensyn til kravet 
om tilstrækkelige sprogkundskaber.
Gennemgangen af denne forpligtelse har 
vist, at der er behov for at klarlægge de 
kompetente myndigheders og 
arbejdsgivernes rolle, navnlig af hensyn til 
patientsikkerheden. Sprogkontrollen bør 
dog være rimelig og nødvendig for de 
pågældende job og bør ikke udgøre et 
grundlag for at udelukke erhvervsudøvere 
fra arbejdsmarkedet i værtsmedlemsstaten.

allerede en klar forpligtelse for 
erhvervsudøverne med hensyn til kravet 
om tilstrækkelige sprogkundskaber.
Gennemgangen af denne forpligtelse har 
vist, at der er behov for at klarlægge de 
kompetente myndigheders og 
arbejdsgivernes rolle, navnlig af hensyn til 
patientsikkerheden. Hvis der er tale om 
konsekvenser for folkesundheden og 
patientsikkerheden, kan medlemsstaterne 
give de kompetente myndigheder ret til at 
foretage eller overvåge sprogkontroller 
eller lade arbejdsgivere eller andre 
organisationer foretage 
sprogkontrollerne. Sprogkontrollen bør 
dog være rimelig og nødvendig for de 
pågældende job og bør ikke udgøre et 
grundlag for at udelukke erhvervsudøvere 
fra arbejdsmarkedet i værtsmedlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 139
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Direktiv 2005/36/EF fastsætter 
allerede klare forpligtelser for 
erhvervsudøverne med hensyn til kravet 
om tilstrækkelige sprogkundskaber.
Gennemgangen af denne forpligtelse har 
vist, at der er behov for at klarlægge de 
kompetente myndigheders og 
arbejdsgivernes rolle, navnlig af hensyn til
patientsikkerheden. Sprogkontrollen bør 
dog være rimelig og nødvendig for de 
pågældende job og bør ikke udgøre et 
grundlag for at udelukke erhvervsudøvere 
fra arbejdsmarkedet i 
værtsmedlemsstaten.

(19) Direktiv 2005/36/EF fastsætter 
allerede klare forpligtelser for 
erhvervsudøverne med hensyn til kravet 
om tilstrækkelige sprogkundskaber.
Gennemgangen af denne forpligtelse har 
vist, at der er behov for at klarlægge de 
kompetente myndigheders og 
arbejdsgivernes rolle, navnlig af hensyn til
patient- og forbrugersikkerheden. Den 
kompetente myndigheds rolle er at 
verificere erhvervsudøveres 
sprogkundskaber med henblik på 
udøvelsen af deres fag. Sprogkontroller, 
som udføres af eller under tilsyn af den 
kompetente myndighed, bør ikke berøre 
arbejdsgiveres mulighed for at 
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gennemføre almindelige 
ansættelsesprocedurer for at fastslå 
erhvervsudøverens evne til at udfylde den 
konkrete stilling, som han søger.
Sprogkontrollen bør dog være rimelig og 
nødvendig for de pågældende job.
Begrebet rimelig og nødvendig bør 
defineres i et samarbejde mellem de 
kompetente myndigheder og de nationale 
arbejdsmarkedsparter inden for de 
respektive sektorer. Hvis der ikke findes 
en kompetent myndighed for et bestemt 
fag, bør medlemsstaterne sikre, at der 
findes et anerkendt organ, som kan 
udføre sprogkontroller.

Or. en

Ændringsforslag 140
Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Direktiv 2005/36/EF fastsætter 
allerede klare forpligtelser for 
erhvervsudøverne med hensyn til kravet 
om tilstrækkelige sprogkundskaber.
Gennemgangen af denne forpligtelse har 
vist, at der er behov for at klarlægge de 
kompetente myndigheders og 
arbejdsgivernes rolle, navnlig af hensyn til 
patientsikkerheden. Sprogkontrollen bør 
dog være rimelig og nødvendig for de 
pågældende job og bør ikke udgøre et 
grundlag for at udelukke erhvervsudøvere 
fra arbejdsmarkedet i værtsmedlemsstaten.

(19) Direktiv 2005/36/EF fastsætter 
allerede klare forpligtelser for 
erhvervsudøverne med hensyn til kravet 
om tilstrækkelige sprogkundskaber.
Gennemgangen af denne forpligtelse har 
vist, at der er behov for at klarlægge de 
kompetente myndigheders og 
arbejdsgivernes rolle, navnlig af hensyn til 
patientsikkerheden. Hvis der ikke kan 
dokumenteres tilstrækkelige 
sprogkundskaber, bør det kunne udgøre et 
grundlag for at udelukke erhvervsudøvere 
fra arbejdsmarkedet i værtsmedlemsstaten, 
navnlig i erhverv, som vedrører sundhed, 
patientsikkerhed eller offentlig sundhed.

Or. en
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Ændringsforslag 141
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19 a) Medlemsstaterne kan kun kræve, at 
erhvervsudøvere fra andre medlemsstater 
skal vise, at de har gennemgået løbende 
faglig udvikling, hvis værtsmedlemsstaten 
kræver af sine egne statsborgere, at de 
gennemgår løbende faglig udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 142
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kandidater, der ønsker at 
gennemføre et lønnet praktikophold i en 
anden medlemsstat, hvor et sådant 
praktikophold er muligt, bør være 
omfattet af direktiv 2005/36/EF med 
henblik på at fremme mobiliteten. Det er 
også nødvendigt, at deres praktikophold 
anerkendes af hjemlandet.

udgår

Or. el

Begrundelse

Vedrørende anerkendelsen af praktikophold i en anden medlemsstat er de interesserede ikke 
professionelle, og derfor falder de uden for anvendelsesområdet for dette direktiv.
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Ændringsforslag 143
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kandidater, der ønsker at gennemføre 
et lønnet praktikophold i en anden 
medlemsstat, hvor et sådant praktikophold 
er muligt, bør være omfattet af direktiv 
2005/36/EF med henblik på at fremme 
mobiliteten. Det er også nødvendigt, at 
deres praktikophold anerkendes af 
hjemlandet.

(20) Kandidater, der ønsker at gennemføre 
et praktikophold i en anden medlemsstat, 
hvor et sådant praktikophold er muligt, bør 
være omfattet af direktiv 2005/36/EF med 
henblik på at fremme mobiliteten. Det er 
også nødvendigt, at deres praktikophold 
anerkendes af hjemlandet.

Or. en

Ændringsforslag 144
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kandidater, der ønsker at gennemføre 
et lønnet praktikophold i en anden 
medlemsstat, hvor et sådant praktikophold 
er muligt, bør være omfattet af direktiv 
2005/36/EF med henblik på at fremme 
mobiliteten. Det er også nødvendigt, at 
deres praktikophold anerkendes af 
hjemlandet.

(20) Kandidater, der ønsker at gennemføre 
et praktikophold i forbindelse med en 
uddannelse, der giver adgang til et 
lovreguleret erhverv, uanset lønnens 
niveau og art, i en anden medlemsstat, 
hvor et sådant praktikophold er muligt, bør 
være omfattet af direktiv 2005/36/EF med 
henblik på at fremme mobiliteten. Det er 
også nødvendigt, at deres praktikophold 
anerkendes af hjemlandet.

Or. fr

Ændringsforslag 145
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
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Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kandidater, der ønsker at gennemføre 
et lønnet praktikophold i en anden 
medlemsstat, hvor et sådant praktikophold 
er muligt, bør være omfattet af direktiv 
2005/36/EF med henblik på at fremme 
mobiliteten. Det er også nødvendigt, at 
deres praktikophold anerkendes af 
hjemlandet.

(20) Kandidater, der ønsker at gennemføre 
et praktikophold i en anden medlemsstat, 
hvor et sådant praktikophold er muligt, bør 
være omfattet af direktiv 2005/36/EF med 
henblik på at fremme mobiliteten. Det er 
også nødvendigt, at deres praktikophold 
anerkendes af hjemlandet. Når direktivets 
anvendelsesområde udvides til at omfatte 
delvist kvalificerede erhvervsudøvere, bør 
det imidlertid også sikre overholdelse af 
de grundlæggende sociale rettigheder i 
henhold til artikel 151 i TEUF, som 
sikrer, at EU har det som sit mål at 
forbedre arbejdsvilkårene. Direktivet bør 
derfor fastsætte en kvalitetsramme i form 
af mindstekrav, som skal opfyldes, for at 
et forhold hører under direktivets 
anvendelsesområde.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at forklare baggrunden for den foreslåede ændring af 
artikel 55a.

Ændringsforslag 146
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kandidater, der ønsker at gennemføre 
et lønnet praktikophold i en anden 
medlemsstat, hvor et sådant praktikophold 
er muligt, bør være omfattet af direktiv 
2005/36/EF med henblik på at fremme 
mobiliteten. Det er også nødvendigt, at 
deres praktikophold anerkendes af 
hjemlandet.

(20) Kandidater, der ønsker at gennemføre 
et praktikophold i en anden medlemsstat, 
hvor et sådant praktikophold er muligt, bør 
være omfattet af direktiv 2005/36/EF med 
henblik på at fremme mobiliteten. Det er 
også nødvendigt at sikre, at deres 
praktikophold anerkendes af hjemlandet.
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Or. de

Begrundelse

Inden for visse erhverv er det sædvanligt at gennemføre ulønnede praktikperioder. Personer, 
der gør dette, bør imidlertid ikke stilles ringere, fordi de ikke anerkendes officielt.

Ændringsforslag 147
Andreas Schwab, Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kandidater, der ønsker at gennemføre 
et lønnet praktikophold i en anden 
medlemsstat, hvor et sådant praktikophold 
er muligt, bør være omfattet af direktiv 
2005/36/EF med henblik på at fremme 
mobiliteten. Det er også nødvendigt, at 
deres praktikophold anerkendes af 
hjemlandet.

(20) Kandidater, der i forbindelse med en 
uddannelse til et reguleret erhverv ønsker 
at gennemføre et praktikophold i en anden 
medlemsstat, hvor et sådant praktikophold 
er muligt, bør være omfattet af direktiv 
2005/36/EF med henblik på at fremme 
mobiliteten. Det er også nødvendigt, at 
deres praktikophold anerkendes af 
hjemlandet. Oprindelseslandet kan dog 
begrænse varigheden af et praktikophold i 
en anden medlemsstat, hvis dette kræves 
for at få adgang til et lovreguleret erhverv 
i oprindelseslandet.. Anerkendelse af 
praktikopholdet erstatter ikke en 
nødvendig prøve for at få adgang til 
erhvervet.

Or. de

Begrundelse

Et ulønnet praktikophold i forbindelse med en erhvervsuddannelse bør ikke være udelukket. 
Samtidig med at mobiliteten skal fremmes, skal kvaliteten ved adgangen til erhvervet bevares. 
Derfor bør et praktikophold ikke erstatte en nødvendig prøve for at få adgang til erhvervet.

Ændringsforslag 148
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
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Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kandidater, der ønsker at gennemføre 
et lønnet praktikophold i en anden 
medlemsstat, hvor et sådant praktikophold 
er muligt, bør være omfattet af direktiv 
2005/36/EF med henblik på at fremme 
mobiliteten. Det er også nødvendigt, at 
deres praktikophold anerkendes af 
hjemlandet.

(20) Kandidater, der ønsker at gennemføre 
et praktikophold, som er led i en 
uddannelse til et lovreguleret erhverv, og 
som betinger retten til udøvelse af 
erhvervet, i en anden medlemsstat, hvor et 
sådant praktikophold er muligt, bør være 
omfattet af direktiv 2005/36/EF med 
henblik på at fremme mobiliteten. Det er 
også nødvendigt, at deres praktikophold 
anerkendes af hjemlandet.

Or. fr

Ændringsforslag 149
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kandidater, der ønsker at gennemføre 
et lønnet praktikophold i en anden 
medlemsstat, hvor et sådant praktikophold 
er muligt, bør være omfattet af direktiv 
2005/36/EF med henblik på at fremme 
mobiliteten. Det er også nødvendigt, at 
deres praktikophold anerkendes af 
hjemlandet.

(20) Kandidater, der ønsker at gennemføre 
et lønnet praktikophold i en anden 
medlemsstat, hvor et sådant praktikophold 
er muligt, bør være omfattet af direktiv 
2005/36/EF med henblik på at fremme 
mobiliteten. Det er også nødvendigt, at 
deres praktikophold anerkendes af 
hjemlandet.

Or. es

Begrundelse

Henvisningerne til lønnede praktikophold bør fjernes, da der for det første ikke er tradition 
for dette i Spanien, og for det andet tillader den aktuelle økonomiske konjunktur ikke, at der i 
øjeblikket iværksættes en ændringen af modellen. Direktivets mangelfuldhed, for så vidt angår 
lønnede praktikophold, ville skabe mange problemer i forbindelse med anvendelsen heraf. 
Hvis man vælger at bibeholde denne henvisning, bør direktivet derfor indeholde en 
uddybende specifikation af, hvorvidt disse praktikophold aflønnes i forhold til en bestemt 
standard, og hvorvidt medlemsstaten er forpligtet til at afholde alle omkostninger til 
socialsikring.
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Ændringsforslag 150
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kandidater, der ønsker at gennemføre 
et lønnet praktikophold i en anden 
medlemsstat, hvor et sådant praktikophold 
er muligt, bør være omfattet af direktiv 
2005/36/EF med henblik på at fremme 
mobiliteten. Det er også nødvendigt, at 
deres praktikophold anerkendes af 
hjemlandet.

(20) Kandidater, der ønsker at gennemføre 
et lønnet praktikophold, som giver 
praktikanten visse faglige rettigheder og 
udgør en del af uddannelsen til et 
lovreguleret erhverv, i en anden 
medlemsstat, hvor et sådant praktikophold 
er muligt, bør være omfattet af direktiv 
2005/36/EF med henblik på at fremme 
mobiliteten. Det er også nødvendigt, at 
deres praktikophold anerkendes af 
hjemlandet.

Or. en

Ændringsforslag 151
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20a) Praktikophold adskiller sig fra delvis 
adgang, og derfor finder artikel 4 ikke 
anvendelse på praktikophold.

Or. en

Ændringsforslag 152
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
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Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Direktiv 2005/36/EF indeholder 
bestemmelser om et system af nationale 
kontaktpunkter. Som følge af 
ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. 
december 2006 om tjenesteydelser i det 
indre marked24 og oprettelsen af 
kvikskranker i henhold til nævnte direktiv 
er der risiko for overlapninger. Derfor bør 
de nationale kontaktpunkter, som er 
oprettet i henhold til direktiv 2005/36/EF, 
gøres til støttecentre, hvor der fokuseres på 
at yde rådgivning til borgerne, herunder 
personlig rådgivning, med henblik på at 
sikre, at der på nationalt plan individuelt 
følges op på borgernes daglige anvendelse 
af forskrifterne for det indre marked.

(21) Direktiv 2005/36/EF indeholder 
bestemmelser om et system af nationale 
kontaktpunkter. Som følge af 
ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. 
december 2006 om tjenesteydelser i det 
indre marked24 og oprettelsen af 
kvikskranker i henhold til nævnte direktiv 
er der risiko for overlapninger. Derfor bør
f.eks. de nationale kontaktpunkter, som er 
oprettet i henhold til direktiv 2005/36/EF, 
gøres til støttecentre, hvor der fokuseres på 
at yde rådgivning til borgerne, herunder 
personlig rådgivning, med henblik på at 
sikre, at der på nationalt plan individuelt 
følges op på borgernes daglige anvendelse 
af forskrifterne for det indre marked.

Or. de

Ændringsforslag 153
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Direktivet indeholder allerede 
detaljerede forpligtelser for 
medlemsstaterne med hensyn til 
informationsudveksling, men disse 
forpligtelser bør dog styrkes.
Medlemsstaterne bør ikke kun reagere på 
anmodninger om information, men 
ligeledes advare andre medlemsstater 
proaktivt. Dette advarselssystem bør svare 
til systemet i direktiv 2006/123/EF. En
særlig advarselsordning er imidlertid 
nødvendig for sundhedsfaglige personer, 
som er omfattet af automatisk 
anerkendelse i henhold til direktiv 

(22) Direktivet indeholder allerede 
detaljerede forpligtelser for 
medlemsstaterne med hensyn til 
informationsudveksling, men disse 
forpligtelser bør dog styrkes.
Medlemsstaterne bør ikke kun reagere på 
anmodninger om information, men 
ligeledes advare andre medlemsstater 
proaktivt. Dette advarselssystem bør svare 
til systemet i direktiv 2006/123/EF. Med 
dette direktiv indføres en særlig 
advarselsordning. Samtlige medlemsstater 
bør advares, hvis en erhvervsudøver som 
følge af en disciplinærsag eller en 
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2005/36/EF. Dette bør også gælde for 
dyrlæger, medmindre medlemsstaterne 
allerede har udløst den 
advarselsmekanisme, der er nævnt i 
direktiv 2006/123/EF. Samtlige 
medlemsstater bør advares, hvis en 
erhvervsudøver som følge af en 
disciplinærsag eller en straffedom ikke 
længere har ret til at flytte til en anden 
medlemsstat. Dette varslingssystem bør 
udløses gennem IMI, uanset om 
erhvervsudøveren har udøvet sine 
rettigheder i henhold til direktiv 
2005/36/EF eller har anmodet om 
anerkendelse af sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer ved udstedelse af et 
europæisk erhvervspas eller andre metoder 
som fastsat i nævnte direktiv.
Advarselsproceduren bør være i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
om beskyttelse af personoplysninger og 
andre grundlæggende rettigheder.

straffedom ikke længere anses for egnet til 
at udøve sit erhverv. Dette varslingssystem 
bør udløses gennem IMI, uanset om 
erhvervsudøveren har udøvet sine 
rettigheder i henhold til direktiv 
2005/36/EF eller har anmodet om 
anerkendelse af sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer ved udstedelse af et 
europæisk erhvervspas eller andre metoder 
som fastsat i nævnte direktiv.
Advarselsproceduren bør være i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
om beskyttelse af personoplysninger og 
andre grundlæggende rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 154
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Direktivet indeholder allerede 
detaljerede forpligtelser for 
medlemsstaterne med hensyn til 
informationsudveksling, men disse 
forpligtelser bør dog styrkes.
Medlemsstaterne bør ikke kun reagere på 
anmodninger om information, men 
ligeledes advare andre medlemsstater 
proaktivt. Dette advarselssystem bør svare 
til systemet i direktiv 2006/123/EF. En 
særlig advarselsordning er imidlertid 
nødvendig for sundhedsfaglige personer, 
som er omfattet af automatisk anerkendelse 

(22) Direktivet indeholder allerede 
detaljerede forpligtelser for 
medlemsstaterne med hensyn til 
informationsudveksling, men disse 
forpligtelser bør dog styrkes.
Medlemsstaterne bør ikke kun reagere på 
anmodninger om information, men 
ligeledes advare andre medlemsstater 
proaktivt. Dette advarselssystem bør svare 
til systemet i direktiv 2006/123/EF. En 
særlig advarselsordning er imidlertid 
nødvendig for sundhedsfaglige personer, 
som er omfattet af automatisk anerkendelse 
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i henhold til direktiv 2005/36/EF. Dette bør 
også gælde for dyrlæger, medmindre 
medlemsstaterne allerede har udløst den 
advarselsmekanisme, der er nævnt i 
direktiv 2006/123/EF. Samtlige 
medlemsstater bør advares, hvis en
erhvervsudøver som følge af en 
disciplinærsag eller en straffedom ikke 
længere har ret til at flytte til en anden 
medlemsstat. Dette varslingssystem bør 
udløses gennem IMI, uanset om 
erhvervsudøveren har udøvet sine 
rettigheder i henhold til direktiv 
2005/36/EF eller har anmodet om 
anerkendelse af sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer ved udstedelse af et 
europæisk erhvervspas eller andre metoder 
som fastsat i nævnte direktiv.
Advarselsproceduren bør være i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
om beskyttelse af personoplysninger og 
andre grundlæggende rettigheder.

i henhold til direktiv 2005/36/EF og for 
erhvervsudøvere, som er underlagt det 
generelle anerkendelsessystem i henhold 
til del III, kapitel I og II, og som har 
indvirkning på patientsikkerheden. Dette 
bør også gælde for dyrlæger, medmindre 
medlemsstaterne allerede har udløst den 
advarselsmekanisme, der er nævnt i 
direktiv 2006/123/EF. Samtlige 
medlemsstater bør advares, hvis en 
erhvervsudøver som følge af en 
disciplinærsag eller en straffedom ikke 
længere har ret til at flytte til en anden 
medlemsstat, praktisere eller hvis der er 
lagt begrænsninger på en 
erhvervsudøvers evne til at praktisere i 
form af en disciplinærsag, eller hvis en 
erhvervsudøver har brugt eller forsøgt at 
bruge falske oplysninger ved ansøgningen 
om anerkendelse af hans kvalifikationer.
Dette varslingssystem bør udløses gennem 
IMI, uanset om erhvervsudøveren har 
udøvet sine rettigheder i henhold til 
direktiv 2005/36/EF eller har anmodet om 
anerkendelse af sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer ved udstedelse af et 
europæisk erhvervspas eller andre metoder 
som fastsat i nævnte direktiv.
Advarselsproceduren bør være i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
om beskyttelse af personoplysninger og 
andre grundlæggende rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 155
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Direktivet indeholder allerede 
detaljerede forpligtelser for 
medlemsstaterne med hensyn til 

(22) Direktivet indeholder allerede 
detaljerede forpligtelser for 
medlemsstaterne med hensyn til 
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informationsudveksling, men disse 
forpligtelser bør dog styrkes.
Medlemsstaterne bør ikke kun reagere på 
anmodninger om information, men 
ligeledes advare andre medlemsstater 
proaktivt. Dette advarselssystem bør svare 
til systemet i direktiv 2006/123/EF. En 
særlig advarselsordning er imidlertid 
nødvendig for sundhedsfaglige personer, 
som er omfattet af automatisk anerkendelse 
i henhold til direktiv 2005/36/EF. Dette bør 
også gælde for dyrlæger, medmindre 
medlemsstaterne allerede har udløst den 
advarselsmekanisme, der er nævnt i 
direktiv 2006/123/EF. Samtlige 
medlemsstater bør advares, hvis en 
erhvervsudøver som følge af en 
disciplinærsag eller en straffedom ikke 
længere har ret til at flytte til en anden 
medlemsstat. Dette varslingssystem bør 
udløses gennem IMI, uanset om 
erhvervsudøveren har udøvet sine 
rettigheder i henhold til direktiv 
2005/36/EF eller har anmodet om 
anerkendelse af sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer ved udstedelse af et 
europæisk erhvervspas eller andre metoder 
som fastsat i nævnte direktiv.
Advarselsproceduren bør være i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
om beskyttelse af personoplysninger og 
andre grundlæggende rettigheder.

informationsudveksling, men disse 
forpligtelser bør dog styrkes.
Medlemsstaterne bør ikke kun reagere på 
anmodninger om information, men 
ligeledes advare andre medlemsstater 
proaktivt. Dette advarselssystem bør svare 
til systemet i direktiv 2006/123/EF. En 
særlig advarselsordning er imidlertid 
nødvendig for sundhedsfaglige personer, 
som er omfattet af automatisk anerkendelse 
i henhold til direktiv 2005/36/EF. Dette bør 
også gælde for dyrlæger, medmindre 
medlemsstaterne allerede har udløst den 
advarselsmekanisme, der er nævnt i 
direktiv 2006/123/EF. Samtlige 
medlemsstater bør advares, hvis en 
erhvervsudøver som følge af en 
disciplinærsag eller en straffedom er blevet 
frataget sin ret til at praktisere eller er 
blevet begrænset i udøvelsen af sit 
erhverv, enten i hjemlandet eller en anden 
medlemsstat, som følge af en endelig 
afgørelse fra en kompetent myndighed.
Medlemsstaterne bør ligeledes advares, 
hvis en erhvervsudøver har brugt eller 
forsøgt at bruge falske dokumenter ved 
ansøgningen om anerkendelse af 
kvalifikationer. Dette varslingssystem bør 
udløses gennem IMI, uanset om 
erhvervsudøveren har udøvet sine 
rettigheder i henhold til direktiv 
2005/36/EF eller har anmodet om 
anerkendelse af sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer ved udstedelse af et 
europæisk erhvervspas eller andre metoder 
som fastsat i nævnte direktiv.
Advarselsproceduren bør være i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
om beskyttelse af personoplysninger og 
andre grundlæggende rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af anvendelsen af advarselsordningen.
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Ændringsforslag 156
Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Direktivet indeholder allerede 
detaljerede forpligtelser for 
medlemsstaterne med hensyn til 
informationsudveksling, men disse 
forpligtelser bør dog styrkes.
Medlemsstaterne bør ikke kun reagere på 
anmodninger om information, men 
ligeledes advare andre medlemsstater 
proaktivt. Dette advarselssystem bør svare 
til systemet i direktiv 2006/123/EF. En 
særlig advarselsordning er imidlertid 
nødvendig for sundhedsfaglige personer, 
som er omfattet af automatisk anerkendelse 
i henhold til direktiv 2005/36/EF. Dette bør 
også gælde for dyrlæger, medmindre 
medlemsstaterne allerede har udløst den 
advarselsmekanisme, der er nævnt i 
direktiv 2006/123/EF. Samtlige 
medlemsstater bør advares, hvis en 
erhvervsudøver som følge af en 
disciplinærsag eller en straffedom ikke 
længere har ret til at flytte til en anden 
medlemsstat. Dette varslingssystem bør 
udløses gennem IMI, uanset om 
erhvervsudøveren har udøvet sine 
rettigheder i henhold til direktiv 
2005/36/EF eller har anmodet om 
anerkendelse af sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer ved udstedelse af et 
europæisk erhvervspas eller andre metoder 
som fastsat i nævnte direktiv.
Advarselsproceduren bør være i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
om beskyttelse af personoplysninger og 
andre grundlæggende rettigheder.

(22) Direktivet indeholder allerede 
detaljerede forpligtelser for 
medlemsstaterne med hensyn til 
informationsudveksling, men disse 
forpligtelser bør dog styrkes.
Medlemsstaterne bør ikke kun reagere på 
anmodninger om information, men 
ligeledes advare andre medlemsstater 
proaktivt. Dette advarselssystem bør svare 
til systemet i direktiv 2006/123/EF. En 
særlig advarselsordning er imidlertid 
nødvendig for sundhedsfaglige personer, 
som er omfattet af automatisk anerkendelse 
i henhold til direktiv 2005/36/EF. Dette bør 
også gælde for dyrlæger, medmindre 
medlemsstaterne allerede har udløst den 
advarselsmekanisme, der er nævnt i 
direktiv 2006/123/EF. Samtlige 
medlemsstater bør advares, hvis en 
erhvervsudøver som følge af en 
disciplinærsag eller en straffedom i en 
endelig afgørelse fra en domstol eller en 
kompetent myndighed midlertidigt eller 
varigt er blevet begrænset i eller frataget 
retten til at udøve sit erhverv. Dette 
varslingssystem bør udløses gennem IMI, 
uanset om erhvervsudøveren har udøvet 
sine rettigheder i henhold til direktiv 
2005/36/EF eller har anmodet om 
anerkendelse af sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer ved udstedelse af et 
europæisk erhvervspas eller andre metoder 
som fastsat i nævnte direktiv.
Advarselsproceduren bør være i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
om beskyttelse af personoplysninger og 
andre grundlæggende rettigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 157
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Direktivet indeholder allerede 
detaljerede forpligtelser for 
medlemsstaterne med hensyn til 
informationsudveksling, men disse 
forpligtelser bør dog styrkes.
Medlemsstaterne bør ikke kun reagere på 
anmodninger om information, men 
ligeledes advare andre medlemsstater 
proaktivt. Dette advarselssystem bør svare 
til systemet i direktiv 2006/123/EF. En 
særlig advarselsordning er imidlertid 
nødvendig for sundhedsfaglige personer, 
som er omfattet af automatisk 
anerkendelse i henhold til direktiv 
2005/36/EF. Dette bør også gælde for 
dyrlæger, medmindre medlemsstaterne 
allerede har udløst den 
advarselsmekanisme, der er nævnt i 
direktiv 2006/123/EF. Samtlige 
medlemsstater bør advares, hvis en 
erhvervsudøver som følge af en 
disciplinærsag eller en straffedom ikke 
længere har ret til at flytte til en anden 
medlemsstat. Dette varslingssystem bør 
udløses gennem IMI, uanset om 
erhvervsudøveren har udøvet sine 
rettigheder i henhold til direktiv 
2005/36/EF eller har anmodet om 
anerkendelse af sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer ved udstedelse af et 
europæisk erhvervspas eller andre metoder 
som fastsat i nævnte direktiv.
Advarselsproceduren bør være i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
om beskyttelse af personoplysninger og 
andre grundlæggende rettigheder.

(22) Direktivet indeholder allerede 
detaljerede forpligtelser for 
medlemsstaterne med hensyn til 
informationsudveksling, men disse 
forpligtelser bør dog styrkes.
Medlemsstaterne bør ikke kun reagere på 
anmodninger om information, men 
ligeledes advare andre medlemsstater 
proaktivt. Dette advarselssystem bør svare 
til systemet i direktiv 2006/123/EF. En 
særlig advarselsordning er imidlertid 
nødvendig for erhverv, som er omfattet af 
direktiv 2005/36/EF. Dette bør også gælde 
for dyrlæger, medmindre medlemsstaterne 
allerede har udløst den 
advarselsmekanisme, der er nævnt i 
direktiv 2006/123/EF. Samtlige 
medlemsstater bør advares, hvis en 
erhvervsudøver midlertidigt eller varigt er 
blevet frataget retten til at udøve deres 
erhverv i deres hjemland eller værtsland.
Dette varslingssystem bør udløses gennem 
IMI, uanset om erhvervsudøveren har 
udøvet sine rettigheder i henhold til 
direktiv 2005/36/EF eller har anmodet om 
anerkendelse af sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer ved udstedelse af et 
europæisk erhvervspas eller andre metoder 
som fastsat i nævnte direktiv.
Advarselsproceduren bør være i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
om beskyttelse af personoplysninger og 
andre grundlæggende rettigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 158
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Direktivet indeholder allerede 
detaljerede forpligtelser for 
medlemsstaterne med hensyn til 
informationsudveksling, men disse 
forpligtelser bør dog styrkes.
Medlemsstaterne bør ikke kun reagere på 
anmodninger om information, men 
ligeledes advare andre medlemsstater 
proaktivt. Dette advarselssystem bør svare 
til systemet i direktiv 2006/123/EF. En 
særlig advarselsordning er imidlertid 
nødvendig for sundhedsfaglige personer, 
som er omfattet af automatisk 
anerkendelse i henhold til direktiv 
2005/36/EF. Dette bør også gælde for 
dyrlæger, medmindre medlemsstaterne 
allerede har udløst den 
advarselsmekanisme, der er nævnt i 
direktiv 2006/123/EF. Samtlige 
medlemsstater bør advares, hvis en 
erhvervsudøver som følge af en 
disciplinærsag eller en straffedom ikke 
længere har ret til at flytte til en anden 
medlemsstat. Dette varslingssystem bør 
udløses gennem IMI, uanset om 
erhvervsudøveren har udøvet sine 
rettigheder i henhold til direktiv 
2005/36/EF eller har anmodet om 
anerkendelse af sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer ved udstedelse af et 
europæisk erhvervspas eller andre metoder 
som fastsat i nævnte direktiv.
Advarselsproceduren bør være i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
om beskyttelse af personoplysninger og 
andre grundlæggende rettigheder.

(22) Direktivet indeholder allerede 
detaljerede forpligtelser for 
medlemsstaterne med hensyn til 
informationsudveksling, men disse 
forpligtelser bør dog styrkes.
Medlemsstaterne bør ikke kun reagere på 
anmodninger om information, men 
ligeledes advare andre medlemsstater 
proaktivt. Dette advarselssystem bør svare 
til systemet i direktiv 2006/123/EF. En 
særlig advarselsordning er imidlertid 
nødvendig for sundhedsfaglige personer, 
som er omfattet af direktiv 2005/36/EF.
Dette bør også gælde for dyrlæger, 
medmindre medlemsstaterne allerede har 
udløst den advarselsmekanisme, der er 
nævnt i direktiv 2006/123/EF. Samtlige 
medlemsstater bør advares, hvis en
erhvervsudøver midlertidigt eller varigt 
fratages retten til at udøve sit erhverv, 
eller hvis der pålægges begrænsninger på 
eller vilkår for hans erhvervsudøvelse i 
hjemlandet eller værtslandet. Dette 
varslingssystem bør udløses gennem IMI, 
uanset om erhvervsudøveren har udøvet 
sine rettigheder i henhold til direktiv 
2005/36/EF eller har anmodet om 
anerkendelse af sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer ved udstedelse af et 
europæisk erhvervspas eller andre metoder 
som fastsat i nævnte direktiv.
Advarselsproceduren bør være i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
om beskyttelse af personoplysninger og 
andre grundlæggende rettigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 159
Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Et af de største problemer, som 
borgere, der ønsker at arbejde i anden 
medlemsstat, støder på, er overholdelsen af 
komplicerede administrative procedurer og 
den usikkerhed, der er forbundet hermed.
Ifølge direktiv 2006/123/EF er 
medlemsstaterne allerede forpligtet til at 
sørge for let adgang til oplysninger og 
overholdelse af procedurer ved hjælp af 
kvikskrankerne. Borgere, der ansøger om 
anerkendelse af deres kvalifikationer i 
henhold til direktiv 2005/36/EF, kan 
allerede anvende kvikskrankerne, hvis de 
er omfattet af direktiv 2006/123/EF. Men 
jobsøgende og sundhedspersonale er ikke 
omfattet af direktiv 2006/123/EF, og der er 
kun få tilgængelige oplysninger. Disse 
oplysninger skal derfor fremgå, ud fra et 
brugersynspunkt, og det skal sikres, at 
sådanne oplysninger er let tilgængelige.
Det er også vigtigt, at medlemsstaterne 
ikke kun påtager sig et ansvar på nationalt 
plan, men ligeledes samarbejder med 
hinanden og med Kommissionen for at 
sikre, at erhvervsudøvere i hele EU har let 
adgang til brugervenlige og flersprogede 
oplysninger og til gennemførelse af 
procedurerne via kvikskrankerne. Der bør 
være adgang til links via andre websites 
såsom Dit Europa-portalen.

(23) Et af de største problemer, som 
borgere, der ønsker at arbejde i anden 
medlemsstat, støder på, er overholdelsen af 
komplicerede administrative procedurer og 
den usikkerhed, der er forbundet hermed.
Ifølge direktiv 2006/123/EF er 
medlemsstaterne allerede forpligtet til at 
sørge for let adgang til oplysninger og 
overholdelse af procedurer ved hjælp af 
kvikskrankerne. Borgere, der ansøger om 
anerkendelse af deres kvalifikationer i 
henhold til direktiv 2005/36/EF, kan 
allerede anvende kvikskrankerne, hvis de 
er omfattet af direktiv 2006/123/EF. Men 
jobsøgende og sundhedspersonale er ikke 
omfattet af direktiv 2006/123/EF, og der er 
kun få tilgængelige oplysninger. Disse 
oplysninger skal derfor fremgå, ud fra et 
brugersynspunkt, og det skal sikres, at 
sådanne oplysninger er let tilgængelige.
Det er også vigtigt, at medlemsstaterne 
ikke kun påtager sig et ansvar på nationalt 
plan, men ligeledes samarbejder med 
hinanden og med Kommissionen for at 
sikre, at erhvervsudøvere i hele EU har let 
adgang til brugervenlige og flersprogede
(mindst på hjemlandets og værtslandets 
sprog) oplysninger og til gennemførelse af 
procedurerne via kvikskrankerne. Der bør 
være adgang til links via andre websites 
såsom Dit Europa-portalen.

Or. en

Ændringsforslag 160
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Et af de største problemer, som 
borgere, der ønsker at arbejde i anden 
medlemsstat, støder på, er overholdelsen af 
komplicerede administrative procedurer og 
den usikkerhed, der er forbundet hermed.
Ifølge direktiv 2006/123/EF er 
medlemsstaterne allerede forpligtet til at 
sørge for let adgang til oplysninger og 
overholdelse af procedurer ved hjælp af 
kvikskrankerne. Borgere, der ansøger om 
anerkendelse af deres kvalifikationer i 
henhold til direktiv 2005/36/EF, kan 
allerede anvende kvikskrankerne, hvis de 
er omfattet af direktiv 2006/123/EF. Men 
jobsøgende og sundhedspersonale er ikke 
omfattet af direktiv 2006/123/EF, og der er 
kun få tilgængelige oplysninger. Disse 
oplysninger skal derfor fremgå, ud fra et 
brugersynspunkt, og det skal sikres, at 
sådanne oplysninger er let tilgængelige.
Det er også vigtigt, at medlemsstaterne 
ikke kun påtager sig et ansvar på nationalt 
plan, men ligeledes samarbejder med 
hinanden og med Kommissionen for at 
sikre, at erhvervsudøvere i hele EU har let 
adgang til brugervenlige og flersprogede 
oplysninger og til gennemførelse af
procedurerne via kvikskrankerne. Der bør 
være adgang til links via andre websites 
såsom Dit Europa-portalen.

(23) Et af de største problemer, som 
borgere, der ønsker at arbejde i anden 
medlemsstat, støder på, er overholdelsen af 
komplicerede administrative procedurer og 
den usikkerhed, der er forbundet hermed.
Ifølge direktiv 2006/123/EF er 
medlemsstaterne allerede forpligtet til at 
sørge for let adgang til oplysninger og 
overholdelse af procedurer ved hjælp af 
kvikskrankerne. Borgere, der ansøger om 
anerkendelse af deres kvalifikationer i 
henhold til direktiv 2005/36/EF, kan 
allerede anvende kvikskrankerne, hvis de 
er omfattet af direktiv 2006/123/EF. Men 
jobsøgende og sundhedspersonale er ikke 
omfattet af direktiv 2006/123/EF, og der er 
kun få tilgængelige oplysninger. Disse 
oplysninger skal derfor fremgå, ud fra et 
brugersynspunkt, og det skal sikres, at 
sådanne oplysninger er let tilgængelige.
Det er også vigtigt, at medlemsstaterne 
ikke kun påtager sig et ansvar på nationalt 
plan, men ligeledes samarbejder med 
hinanden og med Kommissionen for at 
sikre, at erhvervsudøvere i hele EU har let 
adgang til brugervenlige og flersprogede 
oplysninger, og at procedurerne kan 
afvikles så enkelt som muligt, f.eks. inden 
for anvendelsesområdet for direktiv 
2005/36/EF via kvikskrankerne. Der bør 
være adgang til links via andre websites 
såsom Dit Europa-portalen.

Or. de

Ændringsforslag 161
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i direktiv 
2005/36/EF bør beføjelser til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af bilag I, fastsættelse af kriterierne for 
beregning af gebyrer i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, fastsættelse af de 
nærmere regler for den nødvendige 
dokumentation i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, tilpasning af 
listerne over former for virksomhed i bilag 
IV, tilpasning af punkt 5.1.1 til 5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 og 
5.7.1 i bilag V, præcisering af de 
kundskaber og færdigheder, der kræves 
for læger og sygeplejersker med ansvar 
for den almene sundheds- og sygepleje, 
tandlæger, dyrlæger, jordemødre, 
farmaceuter og arkitekter, tilpasning af
mindstekravene til uddannelsens varighed 
for speciallægeuddannelser og 
specialtandlægeuddannelsen, indføjelse af 
nye lægespecialer i punkt 5.1.3 i bilag V, 
ændring af listen i punkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 og 5.6.1 i bilag V, indføjelse af nye 
tandlægespecialer i punkt 5.3.3 i bilag V, 
angivelse af betingelserne for anvendelse 
af fælles uddannelsesrammer og angivelse 
af betingelserne for anvendelse af fælles 
uddannelsestest. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau.
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

(24) For at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i direktiv 
2005/36/EF bør beføjelser til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af bilag I, tilpasning af listerne over former 
for virksomhed i bilag IV, tilpasning af 
mindstekravene til uddannelsens varighed 
for speciallægeuddannelser og 
specialtandlægeuddannelsen, indføjelse af 
nye lægespecialer i punkt 5.1.3 i bilag V, 
ændring af listen i punkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 og 5.6.1 i bilag V, indføjelse af nye 
tandlægespecialer i punkt 5.3.3 i bilag V, 
angivelse af betingelserne for anvendelse 
af fælles uddannelsesrammer. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen sikrer 
passende høring af sagkyndige på 
europæisk og nationalt niveau.
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for
gennemsigtig, samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Or. de



PE496.438v01-00 58/114 AM\913241DA.doc

DA

Begrundelse

Medlemsstaterne har i henhold til artikel 166 i TEUF ansvar for at fastlægge 
erhvervsuddannelsens indhold.

Ændringsforslag 162
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i direktiv 
2005/36/EF bør beføjelser til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af bilag I, fastsættelse af kriterierne for 
beregning af gebyrer i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, fastsættelse af de 
nærmere regler for den nødvendige 
dokumentation i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, tilpasning af 
listerne over former for virksomhed i bilag 
IV, tilpasning af punkt 5.1.1 til 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 og 5.7.1 i 
bilag V, præcisering af de kundskaber og 
færdigheder, der kræves for læger og 
sygeplejersker med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje, tandlæger, 
dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og 
arkitekter, tilpasning af mindstekravene til 
uddannelsens varighed for 
speciallægeuddannelser og 
specialtandlægeuddannelsen, indføjelse af 
nye lægespecialer i punkt 5.1.3 i bilag V, 
ændring af listen i punkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 og 5.6.1 i bilag V, indføjelse af nye 
tandlægespecialer i punkt 5.3.3 i bilag V, 
angivelse af betingelserne for anvendelse 
af fælles uddannelsesrammer og angivelse 
af betingelserne for anvendelse af fælles 
uddannelsestest. Det er navnlig vigtigt, at 

(24) For at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i direktiv 
2005/36/EF bør beføjelser til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af bilag I, fastsættelse af kriterierne for 
beregning af gebyrer i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, fastsættelse af de 
nærmere regler for den nødvendige 
dokumentation i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, angivelse af 
betingelserne for anvendelse af fælles 
uddannelsesrammer og angivelse af 
betingelserne for anvendelse af fælles 
uddannelsestest. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og af det 
relevante interessentforum eller -fora som 
fastsat i artikel 57c (ny). Navnlig bør 
fagene høres i henhold til artikel 58a (ny) 
og deres forslag indarbejdes i delegerede 
retsakter vedrørende tilpasning af listerne 
over former for virksomhed i bilag IV, 
tilpasning af punkt 5.1.1 til 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 og 5.7.1 i 
bilag V, præcisering af de kundskaber og 
færdigheder, der kræves for læger og 
sygeplejersker med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje, tandlæger, 
dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og 
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Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

arkitekter, tilpasning af mindstekravene til 
uddannelsens varighed for 
speciallægeuddannelser og 
specialtandlægeuddannelsen, indføjelse af
nye lægespecialer i punkt 5.1.3 i bilag V, 
ændring af listen i punkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 og 5.6.1 i bilag V, indføjelse af nye 
tandlægespecialer i punkt 5.3.3 i bilag V, 
angivelse af betingelserne for anvendelse 
af fælles uddannelsesrammer og angivelse 
af betingelserne for anvendelse af fælles 
uddannelsestest. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 163
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i direktiv 
2005/36/EF bør beføjelser til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af bilag I, fastsættelse af kriterierne for 
beregning af gebyrer i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, fastsættelse af de 
nærmere regler for den nødvendige 
dokumentation i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, tilpasning af 
listerne over former for virksomhed i bilag 
IV, tilpasning af punkt 5.1.1 til 5.1.4, 5.2.2, 

(24) For at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i direktiv 
2005/36/EF bør beføjelser til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af bilag I, fastsættelse af de nærmere regler 
for den nødvendige dokumentation i 
forbindelse med det europæiske 
erhvervspas, tilpasning af listerne over 
former for virksomhed i bilag IV, 
tilpasning af punkt 5.1.1 til 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 og 5.7.1 i 
bilag V, præcisering af de kundskaber og 
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5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 og 5.7.1 i 
bilag V, præcisering af de kundskaber og 
færdigheder, der kræves for læger og 
sygeplejersker med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje, tandlæger, 
dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og 
arkitekter, tilpasning af mindstekravene til 
uddannelsens varighed for 
speciallægeuddannelser og 
specialtandlægeuddannelsen, indføjelse af 
nye lægespecialer i punkt 5.1.3 i bilag V, 
ændring af listen i punkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 og 5.6.1 i bilag V, indføjelse af nye 
tandlægespecialer i punkt 5.3.3 i bilag V, 
angivelse af betingelserne for anvendelse 
af fælles uddannelsesrammer og angivelse 
af betingelserne for anvendelse af fælles 
uddannelsestest. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

færdigheder, der kræves for læger og 
sygeplejersker med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje, tandlæger, 
dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og 
arkitekter, tilpasning af mindstekravene til 
uddannelsens varighed for 
speciallægeuddannelser og 
specialtandlægeuddannelsen, indføjelse af 
nye lægespecialer i punkt 5.1.3 i bilag V, 
ændring af listen i punkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 og 5.6.1 i bilag V, indføjelse af nye 
tandlægespecialer i punkt 5.3.3 i bilag V, 
angivelse af betingelserne for anvendelse 
af fælles uddannelsesrammer og angivelse 
af betingelserne for anvendelse af fælles 
uddannelsestest. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante
repræsentationer og høringer, herunder af 
eksperter på både europæisk og nationalt 
niveau. Kommissionen bør i forbindelse 
med forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig, gennemsigtig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Når Kommissionen handler gennem delegerede retsakter, er det nødvendigt at sikre, at der 
sker en behørig konsultation af relevante interessenter og berørte organisationer. Dette er 
nødvendigt for at sikre en velfungerende, harmoniseret og gennemsigtig samarbejdsproces, 
når der træffes beslutninger på EU-niveau.

Ændringsforslag 164
Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i direktiv 

(24) For at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i direktiv 
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2005/36/EF bør beføjelser til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af bilag I, fastsættelse af kriterierne for 
beregning af gebyrer i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, fastsættelse af de 
nærmere regler for den nødvendige 
dokumentation i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, tilpasning af 
listerne over former for virksomhed i bilag 
IV, tilpasning af punkt 5.1.1 til 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 og 5.7.1 i 
bilag V, præcisering af de kundskaber og 
færdigheder, der kræves for læger og 
sygeplejersker med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje, tandlæger, 
dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og 
arkitekter, tilpasning af mindstekravene til 
uddannelsens varighed for 
speciallægeuddannelser og 
specialtandlægeuddannelsen, indføjelse af 
nye lægespecialer i punkt 5.1.3 i bilag V, 
ændring af listen i punkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 og 5.6.1 i bilag V, indføjelse af nye 
tandlægespecialer i punkt 5.3.3 i bilag V, 
angivelse af betingelserne for anvendelse 
af fælles uddannelsesrammer og angivelse 
af betingelserne for anvendelse af fælles 
uddannelsestest. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

2005/36/EF bør beføjelser til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring
af bilag I, fastsættelse af kriterierne for 
beregning af gebyrer i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, fastsættelse af de 
nærmere regler for den nødvendige 
dokumentation i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, tilpasning af 
listerne over former for virksomhed i bilag 
IV, tilpasning af punkt 5.1.1 til 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 og 5.7.1 i 
bilag V, præcisering af de kundskaber og 
færdigheder, der kræves for læger og 
sygeplejersker med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje, tandlæger, 
dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og 
arkitekter, tilpasning af mindstekravene til 
uddannelsens varighed for 
speciallægeuddannelser og 
specialtandlægeuddannelsen, indføjelse af 
nye lægespecialer i punkt 5.1.3 i bilag V, 
ændring af listen i punkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 og 5.6.1 i bilag V, indføjelse af nye 
tandlægespecialer i punkt 5.3.3 i bilag V, 
angivelse af betingelserne for anvendelse 
af fælles uddannelsesrammer og angivelse 
af betingelserne for anvendelse af fælles 
uddannelsestest. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer på grundlag af klare regler for 
høring af interessenter, som vil blive 
fastlagt i artikel 58 i dette direktiv, under 
sit forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en
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Ændringsforslag 165
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i direktiv 
2005/36/EF bør beføjelser til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af bilag I, fastsættelse af kriterierne for 
beregning af gebyrer i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, fastsættelse af de 
nærmere regler for den nødvendige 
dokumentation i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, tilpasning af 
listerne over former for virksomhed i bilag 
IV, tilpasning af punkt 5.1.1 til 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 og 5.7.1 i 
bilag V, præcisering af de kundskaber og 
færdigheder, der kræves for læger og 
sygeplejersker med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje, tandlæger, 
dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og 
arkitekter, tilpasning af mindstekravene til 
uddannelsens varighed for 
speciallægeuddannelser og 
specialtandlægeuddannelsen, indføjelse af 
nye lægespecialer i punkt 5.1.3 i bilag V, 
ændring af listen i punkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 og 5.6.1 i bilag V, indføjelse af nye 
tandlægespecialer i punkt 5.3.3 i bilag V, 
angivelse af betingelserne for anvendelse 
af fælles uddannelsesrammer og angivelse 
af betingelserne for anvendelse af fælles 
uddannelsestest. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau.
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 

(24) For at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i direktiv 
2005/36/EF bør beføjelser til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af bilag I, fastsættelse af kriterierne for 
beregning af gebyrer i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, fastsættelse af de 
nærmere regler for den nødvendige 
dokumentation i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, tilpasning af 
listerne over former for virksomhed i bilag 
IV, tilpasning af punkt 5.1.1 til 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 og 5.7.1 i 
bilag V, præcisering af de kundskaber og 
færdigheder, der kræves for læger og 
sygeplejersker med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje, tandlæger, 
dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og 
arkitekter, tilpasning af mindstekravene til 
uddannelsens varighed for 
speciallægeuddannelser og 
specialtandlægeuddannelsen, indføjelse af 
nye lægespecialer i punkt 5.1.3 i bilag V, 
ændring af listen i punkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 og 5.6.1 i bilag V, indføjelse af nye 
tandlægespecialer i punkt 5.3.3 i bilag V, 
angivelse af betingelserne for anvendelse 
af fælles uddannelsesrammer og angivelse 
af betingelserne for anvendelse af fælles 
uddannelsestest. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer, som giver interessenter i 
erhvervene mulighed for at blive 
repræsenteret, og som omfatter eksperter 
på både europæisk og nationalt niveau.
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
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relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 166
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i direktiv 
2005/36/EF bør beføjelser til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af bilag I, fastsættelse af kriterierne for 
beregning af gebyrer i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, fastsættelse af de 
nærmere regler for den nødvendige 
dokumentation i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, tilpasning af 
listerne over former for virksomhed i bilag 
IV, tilpasning af punkt 5.1.1 til 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 og 5.7.1 i 
bilag V, præcisering af de kundskaber og 
færdigheder, der kræves for læger og 
sygeplejersker med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje, tandlæger, 
dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og 
arkitekter, tilpasning af mindstekravene til 
uddannelsens varighed for 
speciallægeuddannelser og 
specialtandlægeuddannelsen, indføjelse af 
nye lægespecialer i punkt 5.1.3 i bilag V, 
ændring af listen i punkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 og 5.6.1 i bilag V, indføjelse af nye 
tandlægespecialer i punkt 5.3.3 i bilag V, 
angivelse af betingelserne for anvendelse 
af fælles uddannelsesrammer og angivelse 

(24) For at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i direktiv 
2005/36/EF bør beføjelser til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af bilag I, fastsættelse af kriterierne for 
beregning af gebyrer i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, fastsættelse af de 
nærmere regler for den nødvendige 
dokumentation i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, tilpasning af 
listerne over former for virksomhed i bilag 
IV, tilpasning af punkt 5.1.1 til 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 og 5.7.1 i 
bilag V, støtte til anerkendelse af specialer 
inden for fag, der er omfattet af kapitel III 
i afsnit III, og som ikke har eksisterende 
ordninger for anerkendelse af specialer,
præcisering af de kundskaber og 
færdigheder, der kræves for læger og 
sygeplejersker med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje, tandlæger, 
dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og 
arkitekter, tilpasning af mindstekravene til 
uddannelsens varighed for 
speciallægeuddannelser og 
specialtandlægeuddannelsen, indføjelse af 
nye lægespecialer i punkt 5.1.3 i bilag V, 
ændring af listen i punkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
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af betingelserne for anvendelse af fælles 
uddannelsestest. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

5.5.1 og 5.6.1 i bilag V, indføjelse af nye 
tandlægespecialer i punkt 5.3.3 i bilag V, 
angivelse af betingelserne for anvendelse 
af fælles uddannelsesrammer og angivelse 
af betingelserne for anvendelse af fælles 
uddannelsestest. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 167
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Rådgivningsproceduren bør anvendes 
til vedtagelse af gennemførelsesretsakter 
med henblik på at fastsætte fælles og 
ensartede regler vedrørende specifikationer 
af de europæiske erhvervspas for særlige 
erhverv, formatet af det europæiske 
erhvervspas, de nødvendige oversættelser 
til støtte for ansøgninger om udstedelse af 
et europæisk erhvervspas, oplysninger til 
brug ved bedømmelsen af ansøgninger om 
et europæisk erhvervspas, de tekniske 
specifikationer og foranstaltninger, der er 
nødvendige for at sikre integriteten, 
fortroligheden og nøjagtigheden af de 
oplysninger, som er indeholdt i det 
europæiske erhvervspas og i IMI-dossieret, 
betingelserne og procedurerne for 
udstedelse af et europæisk erhvervspas, 
betingelserne for adgang til IMI-dossieret, 
de tekniske metoder og procedurer for 
kontrol med ægtheden og gyldigheden af 

(26) Undersøgelsesproceduren bør 
anvendes til vedtagelse af 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
fastsætte fælles og ensartede regler 
vedrørende specifikationer af de 
europæiske erhvervspas for særlige
erhverv, formatet af det europæiske 
erhvervspas, de nødvendige oversættelser 
til støtte for ansøgninger om udstedelse af 
et europæisk erhvervspas, oplysninger til 
brug ved bedømmelsen af ansøgninger om 
et europæisk erhvervspas, de tekniske 
specifikationer og foranstaltninger, der er 
nødvendige for at sikre integriteten, 
fortroligheden og nøjagtigheden af de 
oplysninger, som er indeholdt i det 
europæiske erhvervspas og i IMI-dossieret, 
betingelserne og procedurerne for 
udstedelse af et europæisk erhvervspas, 
betingelserne for adgang til IMI-dossieret, 
de tekniske metoder og procedurer for 
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det europæiske erhvervspas og 
gennemførelsen af advarselsordningen, 
som følge af disse 
gennemførelsesretsakters tekniske 
karakter.

kontrol med ægtheden og gyldigheden af 
det europæiske erhvervspas og 
gennemførelsen af advarselsordningen.

Or. de

Ændringsforslag 168
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Rådgivningsproceduren bør anvendes 
til vedtagelse af gennemførelsesretsakter 
med henblik på at fastsætte fælles og 
ensartede regler vedrørende specifikationer 
af de europæiske erhvervspas for særlige 
erhverv, formatet af det europæiske 
erhvervspas, de nødvendige oversættelser 
til støtte for ansøgninger om udstedelse af 
et europæisk erhvervspas, oplysninger til 
brug ved bedømmelsen af ansøgninger om 
et europæisk erhvervspas, de tekniske 
specifikationer og foranstaltninger, der er 
nødvendige for at sikre integriteten, 
fortroligheden og nøjagtigheden af de 
oplysninger, som er indeholdt i det 
europæiske erhvervspas og i IMI-dossieret, 
betingelserne og procedurerne for 
udstedelse af et europæisk erhvervspas, 
betingelserne for adgang til IMI-dossieret, 
de tekniske metoder og procedurer for 
kontrol med ægtheden og gyldigheden af 
det europæiske erhvervspas og 
gennemførelsen af advarselsordningen, 
som følge af disse 
gennemførelsesretsakters tekniske karakter.

(26) Rådgivningsproceduren bør anvendes 
til vedtagelse af gennemførelsesretsakter 
med henblik på at fastsætte fælles og 
ensartede regler vedrørende formatet af det 
europæiske erhvervspas, de nødvendige 
oversættelser til støtte for ansøgninger om 
udstedelse af et europæisk erhvervspas, 
oplysninger til brug ved bedømmelsen af 
ansøgninger om et europæisk erhvervspas, 
de tekniske specifikationer og 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
sikre integriteten, fortroligheden og 
nøjagtigheden af de oplysninger, som er 
indeholdt i det europæiske erhvervspas og i 
IMI-dossieret, betingelserne og 
procedurerne for udstedelse af et europæisk 
erhvervspas, betingelserne for adgang til 
IMI-dossieret, de tekniske metoder og 
procedurer for kontrol med ægtheden og 
gyldigheden af det europæiske erhvervspas 
og gennemførelsen af advarselsordningen, 
som følge af disse 
gennemførelsesretsakters tekniske karakter.

Or. fr
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Ændringsforslag 169
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Rådgivningsproceduren bør anvendes 
til vedtagelse af gennemførelsesretsakter 
med henblik på at fastsætte fælles og 
ensartede regler vedrørende specifikationer 
af de europæiske erhvervspas for særlige 
erhverv, formatet af det europæiske 
erhvervspas, de nødvendige oversættelser 
til støtte for ansøgninger om udstedelse af 
et europæisk erhvervspas, oplysninger til 
brug ved bedømmelsen af ansøgninger om 
et europæisk erhvervspas, de tekniske 
specifikationer og foranstaltninger, der er 
nødvendige for at sikre integriteten, 
fortroligheden og nøjagtigheden af de 
oplysninger, som er indeholdt i det 
europæiske erhvervspas og i IMI-dossieret, 
betingelserne og procedurerne for 
udstedelse af et europæisk erhvervspas, 
betingelserne for adgang til IMI-dossieret, 
de tekniske metoder og procedurer for 
kontrol med ægtheden og gyldigheden af 
det europæiske erhvervspas og 
gennemførelsen af advarselsordningen, 
som følge af disse 
gennemførelsesretsakters tekniske karakter.

(26) Undersøgelsesproceduren bør 
anvendes til vedtagelse af 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
fastsætte fælles og ensartede regler 
vedrørende specifikationer af de 
europæiske erhvervspas for særlige 
erhverv, formatet af det europæiske 
erhvervspas, de nødvendige oversættelser 
til støtte for ansøgninger om udstedelse af 
et europæisk erhvervspas, oplysninger til 
brug ved bedømmelsen af ansøgninger om 
et europæisk erhvervspas, de tekniske 
specifikationer og foranstaltninger, der er 
nødvendige for at sikre integriteten, 
fortroligheden og nøjagtigheden af de 
oplysninger, som er indeholdt i det 
europæiske erhvervspas og i IMI-dossieret, 
betingelserne og procedurerne for 
udstedelse af et europæisk erhvervspas, 
betingelserne for adgang til IMI-dossieret, 
de tekniske metoder og procedurer for 
kontrol med ægtheden og gyldigheden af 
det europæiske erhvervspas og 
gennemførelsen af advarselsordningen, 
som følge af disse 
gennemførelsesretsakters tekniske karakter.
Hvor det er nødvendigt, kan 
Kommissionen gennemføre pilotprojekter 
og høringer under hensyntagen til forslag 
fra erhvervsorganisationer som 
omhandlet i artikel 58a (ny) og 
interessentfora som omhandlet i artikel 
57c (ny) med henblik på at evaluere 
virkningen af de regler og procedurer, der 
skal indarbejdes i 
gennemførelsesretsakterne.

Or. en
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Ændringsforslag 170
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Rådgivningsproceduren bør anvendes 
til vedtagelse af gennemførelsesretsakter 
med henblik på at fastsætte fælles og 
ensartede regler vedrørende specifikationer 
af de europæiske erhvervspas for særlige 
erhverv, formatet af det europæiske 
erhvervspas, de nødvendige oversættelser 
til støtte for ansøgninger om udstedelse af 
et europæisk erhvervspas, oplysninger til 
brug ved bedømmelsen af ansøgninger om 
et europæisk erhvervspas, de tekniske 
specifikationer og foranstaltninger, der er 
nødvendige for at sikre integriteten, 
fortroligheden og nøjagtigheden af de 
oplysninger, som er indeholdt i det 
europæiske erhvervspas og i IMI-dossieret, 
betingelserne og procedurerne for 
udstedelse af et europæisk erhvervspas, 
betingelserne for adgang til IMI-dossieret, 
de tekniske metoder og procedurer for 
kontrol med ægtheden og gyldigheden af 
det europæiske erhvervspas og 
gennemførelsen af advarselsordningen, 
som følge af disse 
gennemførelsesretsakters tekniske karakter.

(26) Rådgivningsproceduren bør anvendes 
til vedtagelse af gennemførelsesretsakter 
med henblik på at fastsætte fælles og 
ensartede regler vedrørende specifikationer 
af de europæiske erhvervspas for særlige 
erhverv, der har anmodet herom, formatet 
af det europæiske erhvervspas, de 
nødvendige oversættelser til støtte for 
ansøgninger om udstedelse af et europæisk 
erhvervspas, oplysninger til brug ved 
bedømmelsen af ansøgninger om et 
europæisk erhvervspas, de tekniske 
specifikationer og foranstaltninger, der er 
nødvendige for at sikre integriteten, 
fortroligheden og nøjagtigheden af de 
oplysninger, som er indeholdt i det 
europæiske erhvervspas og i IMI-dossieret, 
betingelserne og procedurerne for 
udstedelse af et europæisk erhvervspas, 
betingelserne for adgang til IMI-dossieret, 
de tekniske metoder og procedurer for 
kontrol med ægtheden og gyldigheden af 
det europæiske erhvervspas og 
gennemførelsen af advarselsordningen, 
som følge af disse 
gennemførelsesretsakters tekniske karakter.

Or. el

Begrundelse

Afklaring af den valgfrie karakter af indførelsen af erhvervspas.

Ændringsforslag 171
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
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Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Undersøgelsesproceduren bør 
anvendes til vedtagelse af 
gennemførelsesretsakter, der har til 
formål at fastsætte fælles og ensartede 
regler vedrørende behovet for at anvende 
et europæisk erhvervspas for et 
lovreguleret erhverv.

Or. fr

Ændringsforslag 172
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) I forlængelse af de positive 
erfaringer med den gensidige evaluering i 
henhold til direktiv 2006/123/EF bør der 
medtages et lignende evalueringssystem i 
direktiv 2005/36/EF. Medlemsstaterne bør 
oplyse, hvilke erhverv de regulerer og af 
hvilke årsager, og drøfte resultaterne 
indbyrdes. Et sådant system ville bidrage 
til at skabe større åbenhed på markedet 
for liberale tjenesteydelser.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 173
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) I forlængelse af de positive udgår
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erfaringer med den gensidige evaluering i 
henhold til direktiv 2006/123/EF bør der 
medtages et lignende evalueringssystem i 
direktiv 2005/36/EF. Medlemsstaterne bør 
oplyse, hvilke erhverv de regulerer og af 
hvilke årsager, og drøfte resultaterne 
indbyrdes. Et sådant system ville bidrage 
til at skabe større åbenhed på markedet 
for liberale tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 174
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29a) Dette direktiv vedrører også 
lovregulerede liberale erhverv, som i 
henhold til bestemmelserne i dette direktiv 
udøves på grundlag af relevante 
erhvervskvalifikationer personligt, 
ansvarligt og fagligt uafhængigt af 
personer, som udfører intellektuelle og 
planlægningsmæssige tjenesteydelser for 
deres kunder og samfundet. Udøvelsen af 
liberalt erhverv er muligvis i 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
traktaten underlagt specifikke lovbestemte 
begrænsninger i henhold til den nationale 
lovgivning og de autonome rettigheder, 
som de respektive organisationer har 
fastlagt inden for rammerne heraf, og 
som er en garanti for og videreudvikler 
professionalisme, tjenesteydelsernes 
kvalitet og fortrolighed i forhold til 
kunderne.

Or. de
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Ændringsforslag 175
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 29 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29b) Dette direktiv berører ikke de 
nødvendige tiltag for at sikre et højt 
niveau for sundheds- og 
forbrugerbeskyttelse.

Or. de

Ændringsforslag 176
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30a) Dette direktiv berører ikke de 
nødvendige foranstaltninger, der 
iværksættes for at sikre et højt niveau for 
sundheds- og forbrugerbeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 177
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes endvidere regler 
for delvis adgang til et lovreguleret
erhverv og adgang til og anerkendelse af 
lønnede praktikophold gennemført i en 

I dette direktiv fastsættes endvidere regler 
for delvis adgang til visse lovregulerede
erhverv.
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anden medlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 178
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes endvidere regler 
for delvis adgang til et lovreguleret
erhverv og adgang til og anerkendelse af
lønnede praktikophold gennemført i en 
anden medlemsstat.

I dette direktiv fastsættes endvidere regler 
for delvis adgang til visse lovregulerede
erhverv og adgang til og anerkendelse af 
praktikophold i forbindelse med en 
uddannelse, der giver adgang til et 
lovreguleret erhverv, uanset lønnens 
niveau og art, gennemført i en anden 
medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 179
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes endvidere regler 
for delvis adgang til et lovreguleret erhverv 
og adgang til og anerkendelse af lønnede
praktikophold gennemført i en anden 
medlemsstat.

I dette direktiv fastsættes endvidere regler 
for delvis adgang til et lovreguleret erhverv 
og adgang til og anerkendelse af 
praktikophold gennemført i en anden 
medlemsstat.

Or. en
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Ændringsforslag 180
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes endvidere regler 
for delvis adgang til et lovreguleret erhverv 
og adgang til og anerkendelse af lønnede
praktikophold gennemført i en anden 
medlemsstat.

I dette direktiv fastsættes endvidere regler 
for delvis adgang til et lovreguleret erhverv 
og adgang til og anerkendelse af 
praktikophold gennemført i en anden 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 181
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes endvidere regler 
for delvis adgang til et lovreguleret erhverv 
og adgang til og anerkendelse af lønnede
praktikophold gennemført i en anden 
medlemsstat.

I dette direktiv fastsættes endvidere regler 
for delvis adgang til et lovreguleret erhverv 
og adgang til og anerkendelse af 
praktikophold gennemført i en anden 
medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

Inden for visse erhverv er det sædvanligt at gennemføre ulønnede praktikperioder. Personer, 
der gør dette, bør imidlertid ikke stilles ringere, fordi de ikke anerkendes officielt.

Ændringsforslag 182
Mikael Gustafsson
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes endvidere regler 
for delvis adgang til et lovreguleret 
erhverv og adgang til og anerkendelse af 
lønnede praktikophold gennemført i en 
anden medlemsstat.

I dette direktiv fastsættes endvidere regler 
for adgang til og anerkendelse af lønnede 
praktikophold gennemført i en anden 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 183
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes endvidere regler 
for delvis adgang til et lovreguleret erhverv 
og adgang til og anerkendelse af lønnede
praktikophold gennemført i en anden 
medlemsstat.

I dette direktiv fastsættes endvidere regler 
for delvis adgang til et lovreguleret erhverv 
og adgang til og anerkendelse af 
praktikophold, som er led i en uddannelse 
til et lovreguleret erhverv, og som betinger 
retten til udøvelse af erhvervet,
gennemført i en anden medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 184
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 1 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes endvidere regler 
for delvis adgang.

I dette direktiv fastsættes endvidere regler 
for delvis adgang til lovregulerede erhverv 
i de lande, der tillader det, af sundheds-
og sikkerhedsmæssige årsager eller af 
grunde som geografiske særegenskaber.

Or. el

Begrundelse

Medlemsstaterne er af primært sundheds- og sikkerhedsmæssige årsager forpligtet til at 
kontrollere, hvilke erhverv der kan gives delvis adgang. Vedrørende anerkendelse af 
praktikophold i en anden medlemsstat er de interesserede ikke professionelle, og derfor falder 
de uden for anvendelsesområdet for dette direktiv.

Ændringsforslag 185
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes endvidere regler 
for delvis adgang til et lovreguleret erhverv
og adgang til og anerkendelse af lønnede 
praktikophold gennemført i en anden 
medlemsstat.

I dette direktiv fastsættes endvidere regler 
for delvis adgang til et lovreguleret 
erhverv.

Or. es

Begrundelse

Henvisningerne til lønnede praktikophold bør fjernes, da der for det første ikke er tradition 
for dette i Spanien, og for det andet tillader den aktuelle økonomiske konjunktur ikke, at der i 
øjeblikket iværksættes en ændringen af modellen. Direktivets mangelfuldhed, for så vidt angår 
lønnede praktikophold, ville skabe mange problemer i forbindelse med anvendelsen heraf. 
Hvis man vælger at bibeholde denne henvisning, bør direktivet derfor indeholde en 
uddybende specifikation af, hvorvidt disse praktikophold aflønnes i forhold til en bestemt 
standard, og hvorvidt medlemsstaten er forpligtet til at afholde alle omkostninger til 
socialsikring.
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Ændringsforslag 186
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes endvidere regler 
for delvis adgang til et lovreguleret erhverv 
og adgang til og anerkendelse af lønnede 
praktikophold gennemført i en anden 
medlemsstat.

I dette direktiv fastsættes endvidere regler 
for delvis adgang til et lovreguleret erhverv 
og adgang til og anerkendelse af lønnede 
praktikophold, som udgør en del af 
uddannelsen til et lovreguleret erhverv, 
idet praktikanten opnår visse 
erhvervsmæssige rettigheder, gennemført i 
en anden medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 187
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv gælder for enhver 
statsborger i en medlemsstat, der ønsker at 
udøve et lovreguleret erhverv som 
selvstændig eller som arbejdstager eller 
gennemføre et lønnet praktikophold, 
herunder udøvere af et liberalt erhverv, i en 
anden medlemsstat end den, hvor han har 
opnået sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer.

1. Dette direktiv gælder for enhver 
statsborger i en medlemsstat, der ønsker at 
udøve et lovreguleret erhverv som 
selvstændig eller som arbejdstager eller 
gennemføre et praktikophold, herunder 
udøvere af et liberalt erhverv, i forbindelse 
med en uddannelse, der giver adgang til et 
lovreguleret erhverv, uanset lønnens 
niveau og art, i en anden medlemsstat end 
den, hvor han har opnået sine 
erhvervsmæssige kvalifikationer.

Or. fr
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Ændringsforslag 188
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv gælder for enhver 
statsborger i en medlemsstat, der ønsker at 
udøve et lovreguleret erhverv som 
selvstændig eller som arbejdstager eller 
gennemføre et lønnet praktikophold, 
herunder udøvere af et liberalt erhverv, i en 
anden medlemsstat end den, hvor han har 
opnået sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer.

1. Dette direktiv gælder for enhver 
statsborger i en medlemsstat, der ønsker at 
udøve et lovreguleret erhverv som 
selvstændig eller som arbejdstager eller 
gennemføre et praktikophold, herunder 
udøvere af et liberalt erhverv, i en anden 
medlemsstat end den, hvor han har opnået 
sine erhvervsmæssige kvalifikationer.

Or. en

Ændringsforslag 189
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv gælder for enhver 
statsborger i en medlemsstat, der ønsker at 
udøve et lovreguleret erhverv som 
selvstændig eller som arbejdstager eller 
gennemføre et lønnet praktikophold, 
herunder udøvere af et liberalt erhverv, i en 
anden medlemsstat end den, hvor han har 
opnået sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer.

1. Dette direktiv gælder for enhver 
statsborger i en medlemsstat, der ønsker at 
udøve et lovreguleret erhverv som 
selvstændig eller som arbejdstager eller 
gennemføre et praktikophold, herunder 
udøvere af et liberalt erhverv, i en anden 
medlemsstat end den, hvor han har opnået 
sine erhvervsmæssige kvalifikationer.

Or. en
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Ændringsforslag 190
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv gælder for enhver 
statsborger i en medlemsstat, der ønsker at 
udøve et lovreguleret erhverv som 
selvstændig eller som arbejdstager eller 
gennemføre et lønnet praktikophold, 
herunder udøvere af et liberalt erhverv, i en 
anden medlemsstat end den, hvor han har 
opnået sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer.

1. Dette direktiv gælder for enhver 
statsborger i en medlemsstat, der ønsker at 
udøve et lovreguleret erhverv som 
selvstændig eller som arbejdstager, 
herunder udøvere af et liberalt erhverv, i en 
anden medlemsstat end den, hvor han har 
opnået sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer.

Or. el

Begrundelse

Vedrørende anerkendelsen af praktikophold i en anden medlemsstat er de interesserede ikke 
professionelle, og derfor falder de uden for anvendelsesområdet for dette direktiv.

Ændringsforslag 191
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv gælder for enhver 
statsborger i en medlemsstat, der ønsker at 
udøve et lovreguleret erhverv som 
selvstændig eller som arbejdstager eller 
gennemføre et lønnet praktikophold, 
herunder udøvere af et liberalt erhverv, i en 
anden medlemsstat end den, hvor han har 

1. Dette direktiv gælder for enhver 
statsborger i en medlemsstat, der ønsker at 
udøve et lovreguleret erhverv som 
selvstændig eller som arbejdstager eller 
gennemføre et lønnet praktikophold, 
herunder udøvere af et liberalt erhverv1, i 
en anden medlemsstat end den, hvor han 
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opnået sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer.

har opnået sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer.

__________________
1I overensstemmelse med definitionen på 
liberale erhverv i Domstolens dom af 11. 
oktober 2001 i Adam-sagen, C-267/99, 
kilde: Samling af Domstolens afgørelser 
2001, s. I-07467.

Or. de

Begrundelse

Inden for visse erhverv er det sædvanligt at gennemføre ulønnede praktikperioder. Personer, 
der gør dette, bør imidlertid ikke stilles ringere, fordi de ikke anerkendes officielt.

Ændringsforslag 192
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv gælder for enhver 
statsborger i en medlemsstat, der ønsker at 
udøve et lovreguleret erhverv som 
selvstændig eller som arbejdstager eller 
gennemføre et lønnet praktikophold, 
herunder udøvere af et liberalt erhverv, i en 
anden medlemsstat end den, hvor han har 
opnået sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer.

1. Dette direktiv gælder for enhver 
statsborger i en medlemsstat, der ønsker at 
udøve et lovreguleret erhverv som 
selvstændig eller som arbejdstager eller 
gennemføre et praktikophold, herunder 
udøvere af et liberalt erhverv, som er led i 
en uddannelse til et lovreguleret erhverv, 
og som betinger retten til udøvelse af 
erhvervet, i en anden medlemsstat end den, 
hvor han har opnået sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer.

Or. fr

Ændringsforslag 193
Pablo Arias Echeverría
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv gælder for enhver 
statsborger i en medlemsstat, der ønsker at 
udøve et lovreguleret erhverv som 
selvstændig eller som arbejdstager eller 
gennemføre et lønnet praktikophold, 
herunder udøvere af et liberalt erhverv, i en 
anden medlemsstat end den, hvor han har 
opnået sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer.

1. Dette direktiv gælder for enhver 
statsborger i en medlemsstat, der ønsker at 
udøve et lovreguleret erhverv som 
selvstændig eller som arbejdstager, 
herunder udøvere af et liberalt erhverv, i en 
anden medlemsstat end den, hvor han har 
opnået sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer.

Or. es

Begrundelse

Henvisningerne til lønnede praktikophold bør fjernes, da der for det første ikke er tradition 
for dette i Spanien, og for det andet tillader den aktuelle økonomiske konjunktur ikke, at der i 
øjeblikket iværksættes en ændringen af modellen. Direktivets mangelfuldhed, for så vidt angår 
lønnede praktikophold, ville skabe mange problemer i forbindelse med anvendelsen heraf. 
Hvis man vælger at bibeholde denne henvisning, bør direktivet derfor indeholde en 
uddybende specifikation af, hvorvidt disse praktikophold aflønnes i forhold til en bestemt 
standard, og hvorvidt medlemsstaten er forpligtet til at afholde alle omkostninger til 
socialsikring.

Ændringsforslag 194
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 2 – stk. 2 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat kan i 
overensstemmelse med sin lovgivning give 
de statsborgere i medlemsstaterne, der 
besidder erhvervsmæssige kompetencer, 
som ikke er erhvervet i en medlemsstat, 
tilladelse til at udøve et lovreguleret 
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erhverv på sit område, som henvist til i 
artikel 3, stk. 1, nr. a). Vedrørende de 
erhverv, der henhører under titel III, 
afsnit III, skal denne første anerkendelse 
ske inden for rammerne af 
mindstekravene, der fastsættes i nævnte 
afsnit.

Or. el

Begrundelse

Vedrørende anerkendelsen af praktikophold i en anden medlemsstat er de interesserede ikke 
professionelle, og derfor falder de uden for anvendelsesområdet for dette direktiv.

Ændringsforslag 195
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 (ny)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
officielt udnævnte notarer.

Or. en

Begrundelse

Der bør tages hensyn til notarerhvervets særlige forhold. Notarer udnævnes officielt og 
spiller en særlig rolle i medlemsstaternes retssystemer. De repræsenterer offentlige 
myndigheder, og deres bekræftede dokumenter svarer til en retsafgørelse.

Ændringsforslag 196
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 (ny)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. 3a Der bør så vidt som muligt tages 
hensyn til visse erhvervs geografiske 
særegenskaber inden for anvendelsen af 
dette direktiv.

Or. el

Ændringsforslag 197
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. ii
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) "lønnet praktikophold": udøvelse af 
lønnede aktiviteter under tilsyn med 
henblik på at få adgang til et lovreguleret 
erhverv, som bevilges på grundlag af en 
eksamen

udgår

Or. el

Begrundelse

Vedrørende anerkendelsen af praktikophold i en anden medlemsstat er de interesserede ikke 
professionelle, og derfor falder de uden for anvendelsesområdet for dette direktiv.

Ændringsforslag 198
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. ii
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) "lønnet praktikophold": udøvelse af udgår
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lønnede aktiviteter under tilsyn med 
henblik på at få adgang til et lovreguleret 
erhverv, som bevilges på grundlag af en 
eksamen

Or. es

Begrundelse

Henvisningerne til lønnede praktikophold bør fjernes, da der for det første ikke er tradition 
for dette i Spanien, og for det andet tillader den aktuelle økonomiske konjunktur ikke, at der i 
øjeblikket iværksættes en ændringen af modellen. Direktivets mangelfuldhed, for så vidt angår 
lønnede praktikophold, ville skabe mange problemer i forbindelse med anvendelsen heraf. 
Hvis man vælger at bibeholde denne henvisning, bør direktivet derfor indeholde en 
uddybende specifikation af, hvorvidt disse praktikophold aflønnes i forhold til en bestemt 
standard, og hvorvidt medlemsstaten er forpligtet til at afholde alle omkostninger til 
socialsikring.

Ændringsforslag 199
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. ii
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) "lønnet praktikophold": udøvelse af 
lønnede aktiviteter under tilsyn med 
henblik på at få adgang til et lovreguleret 
erhverv, som bevilges på grundlag af en 
eksamen

j) "praktikophold": udøvelse af lønnede 
aktiviteter under tilsyn med henblik på at få 
adgang til et lovreguleret erhverv i 
henhold til en medlemsstats 
lovgivningsmæssige og administrative 
bestemmelser

Or. en

Begrundelse

Personer, der har gennemført et praktikophold, som udgør en væsentlig del af 
erhvervsuddannelsen, bør ikke forfordeles, hvis deres praktikophold er ulønnet. "Som bevilges 
på grundlag af en eksamen" er blevet slettet. Dette præciserer, at betingelserne for adgang til 
et lovreguleret erhverv fastsættes af medlemsstaten. Disse betingelser kan f.eks. omfatte en 
eksamen eller andre krav.
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Ændringsforslag 200
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. ii
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) "lønnet praktikophold": udøvelse af
lønnede aktiviteter under tilsyn med 
henblik på at få adgang til et lovreguleret 
erhverv, som bevilges på grundlag af en 
eksamen

j) "praktikophold": udøvelse af aktiviteter 
under tilsyn med henblik på at få adgang til 
et lovreguleret erhverv, som bevilges på 
grundlag af en eksamen

Or. en

Ændringsforslag 201
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. ii
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) "lønnet praktikophold": udøvelse af
lønnede aktiviteter under tilsyn med 
henblik på at få adgang til et lovreguleret 
erhverv, som bevilges på grundlag af en 
eksamen

j) "praktikophold som led i en uddannelse 
til et lovreguleret erhverv": udøvelse af 
aktiviteter, uanset lønnens niveau og art,
under tilsyn med henblik på at få adgang til 
et lovreguleret erhverv, som bevilges på 
grundlag af en eksamen

Or. fr

Ændringsforslag 202
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. ii
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra j
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) "lønnet praktikophold": udøvelse af
lønnede aktiviteter under tilsyn med 
henblik på at få adgang til et lovreguleret 
erhverv, som bevilges på grundlag af en 
eksamen

j) "praktikophold": udøvelse af aktiviteter 
under tilsyn med henblik på at få adgang til 
et lovreguleret erhverv, som bevilges på 
grundlag af en eksamen

Or. de

Begrundelse

Inden for visse erhverv er det sædvanligt at gennemføre ulønnede praktikperioder. Personer, 
der gør dette, bør imidlertid ikke stilles ringere, fordi de ikke anerkendes officielt.

Ændringsforslag 203
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. ii
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) "lønnet praktikophold": udøvelse af
lønnede aktiviteter under tilsyn med 
henblik på at få adgang til et lovreguleret 
erhverv, som bevilges på grundlag af en 
eksamen

j) "praktikophold, som er led i en 
uddannelse til et lovreguleret erhverv, og 
som betinger retten til udøvelse af 
erhvervet": udøvelse af aktiviteter under 
tilsyn med henblik på at få adgang til et 
lovreguleret erhverv, som bevilges på 
grundlag af en eksamen

Or. fr

Ændringsforslag 204
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. ii
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra k
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "europæisk erhvervspas": et elektronisk 
certifikat, som udstedes til 
erhvervsudøveren som bevis for 
anerkendelse af den pågældendes 
kvalifikationer med henblik på etablering i 
en værtsmedlemsstat eller som bevis for, at 
den pågældende opfylder alle nødvendige 
betingelser med henblik på midlertidig 
eller lejlighedsvis levering af 
tjenesteydelser i en værtsmedlemsstat

k) "europæisk erhvervspas": et elektronisk 
certifikat, som udstedes til 
erhvervsudøveren efter anmodning til 
brug for etablering i en værtsmedlemsstat 
eller levering af tjenesteydelser i en 
værtsmedlemsstat

Or. en

Begrundelse

Præciserer, at passet bør udstedes efter anmodning.

Ændringsforslag 205
Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. ii
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 1 – stk. 3 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "europæisk erhvervspas": et elektronisk 
certifikat, som udstedes til 
erhvervsudøveren som bevis for 
anerkendelse af den pågældendes 
kvalifikationer med henblik på etablering i 
en værtsmedlemsstat eller som bevis for, at
den pågældende opfylder alle nødvendige 
betingelser med henblik på midlertidig 
eller lejlighedsvis levering af 
tjenesteydelser i en værtsmedlemsstat

k) "europæisk erhvervspas": et elektronisk 
certifikat, som udstedes på frivillig basis til 
erhvervsudøveren som bevis for 
anerkendelse af den pågældendes 
kvalifikationer med henblik på etablering i 
en værtsmedlemsstat eller som bevis for, at 
den pågældende opfylder alle nødvendige 
betingelser med henblik på midlertidig 
eller lejlighedsvis levering af 
tjenesteydelser i en værtsmedlemsstat

Or. en
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Ændringsforslag 206
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. ii
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "europæisk erhvervspas": et elektronisk 
certifikat, som udstedes til 
erhvervsudøveren som bevis for 
anerkendelse af den pågældendes 
kvalifikationer med henblik på etablering i 
en værtsmedlemsstat eller som bevis for, at 
den pågældende opfylder alle nødvendige 
betingelser med henblik på midlertidig 
eller lejlighedsvis levering af 
tjenesteydelser i en værtsmedlemsstat

k) "europæisk erhvervspas": et elektronisk 
certifikat, som udstedes til 
erhvervsudøveren efter forespørgsel fra 
erhvervsorganisationen som
dokumentation for den pågældendes 
kvalifikationer enten med henblik på 
etablering i en værtsmedlemsstat eller med 
henblik på midlertidig eller lejlighedsvis 
levering af tjenesteydelser i en 
værtsmedlemsstat

Or. de

Begrundelse

Det bør præciseres, at erhvervspasset er frivilligt, som det er foreslået af Kommissionen. Det 
skal endvidere præciseres, at den endelige afgørelse om anerkendelse af 
erhvervskvalifikationer påhviler værtsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 207
Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. ii
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "livslang læring": al almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse, ikke-formel 
uddannelse og uformel uddannelse, som 
man deltager i gennem hele livet, og som 
resulterer i øget viden og øgede
færdigheder og kompetencer.

l) "livslang læring": al almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse, ikke-formel 
uddannelse og uformel uddannelse, som 
man deltager i gennem hele livet, og som 
resulterer i forbedrede kompetencer:
viden, færdigheder og værdier.
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Or. en

Ændringsforslag 208
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. ii
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 1 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "livslang læring": al almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse, ikke-formel 
uddannelse og uformel uddannelse, som 
man deltager i gennem hele livet, og som 
resulterer i øget viden og øgede 
færdigheder og kompetencer.

l) "livslang læring": al almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse, ikke-formel 
uddannelse og uformel uddannelse, som 
man deltager i gennem hele livet, og som 
resulterer i forbedrede kompetencer 
(viden, færdigheder, holdninger og
værdier).

Or. en

Begrundelse

Kompetencer defineres som "skæringspunktet mellem viden, færdigheder, holdninger og 
værdier" (Gómez del Pulgar, M. 2011; ICN, 2008; World Health Organisation, 2001, 2009).

Ændringsforslag 209
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. ii
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 1 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "livslang læring": al almen uddannelse,
erhvervsuddannelse, ikke-formel 
uddannelse og uformel uddannelse, som 
man deltager i gennem hele livet, og som 
resulterer i øget viden og øgede 
færdigheder og kompetencer.

l) "livslang læring": almen uddannelse
samt erhvervsuddannelse og ikke-formel 
uddannelse, som man deltager i gennem 
hele livet, og som resulterer i øget viden og 
øgede færdigheder og kompetencer med 
henblik på de erhvervsmæssige krav og 
den faglige etik.
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Or. de

Ændringsforslag 210
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. ii
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 1 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "livslang læring": al almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse, ikke-formel 
uddannelse og uformel uddannelse, som 
man deltager i gennem hele livet, og som 
resulterer i øget viden og øgede 
færdigheder og kompetencer.

l) "livslang læring": al almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse, ikke-formel 
uddannelse og uformel uddannelse, som 
man deltager i gennem hele livet, og som 
resulterer i forbedrede kvalifikationer i 
form af øget viden og øgede færdigheder 
og sociale kompetencer.

Or. de

Ændringsforslag 211
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. ii (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 1 – stk. 1 – litra l (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) i forbindelse med dette direktiv 
omfatter patientsikkerhed de erhverv, som 
yder tjenester til at fremme eller bidrage 
til en persons sundhed og velbefindende;
dette indbefatter såvel medicinske som 
ikkemedicinske tjenesteydelser.

Or. en

Begrundelse

Denne definition er vigtig for at sikre, at social pleje og omsorg er omfattet af direktivet som 
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et erhverv, som kan have indflydelse på patientsikkerheden. "Patienssikkerhed" bør omfatte 
mennesker, som bruger sociale plejeydelser.

Ændringsforslag 212
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. ii (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 1 – stk. 1 – litra l (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) "uddannelseskrav eller 
forudsætninger": fælles kundskaber, 
færdigheder og kompetencer med henblik 
på udøvelse af et bestemt erhverv.

Or. en

Begrundelse

Uddannelseskrav eller forudsætninger har hidtil ikke været defineret inden for direktivets 
anvendelsesområde. Dette præciserer, at uddannelseskrav ikke kun bør udtrykkes i form af 
varighed, men også i form af kompetencer.

Ændringsforslag 213
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. ii (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 1 – stk. 1 – litra l (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) "midlertidig levering af 
tjenesteydelser": levering af 
tjenesteydelser i en sammenhængende 
periode på under et år

Or. en
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Ændringsforslag 214
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. ii (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 1 – stk. 1 – litra l (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "liberale erhverv" leverer på 
grundlag af særlige erhvervsmæssige 
kvalifikationer personligt, ansvarligt og 
fagligt uafhængigt intellektuelle og 
planlægningsmæssige ydelser for 
opdragsgiveren og almenheden.

Or. de

Begrundelse

Artikel 1, stk. 2, henviser også til udøvere af liberale erhverv, og der bør derfor medtages en 
definition af disse på grundlag af Domstolens dom af 11. oktober 2011 (C-267/99, samling 
2011, I-7467).

Ændringsforslag 215
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. ii (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 1 – stk. 1 – litra l a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) "vekseluddannelse": alternerende 
formidling af erhvervsmæssige 
kompetencer på læringsstederne 
virksomhed og erhvervsskole på grundlag 
af afstemte uddannelses- og 
kvalitetsstandarder. "Erhvervsmæssige 
kompetencer" er i denne forbindelse 
evnen og viljen til at anvende viden og 
færdigheder samt personlige, sociale og 
metodiske kompetencer både i 
arbejdssituationen og til den faglige og 
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personlige udvikling.

Or. de

Ændringsforslag 216
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. ii (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 1 – stk. 1 – litra m (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) "tvingende alment hensyn": hensyn, 
der er anerkendt som sådanne i 
Domstolens praksis

Or. en

Begrundelse

Begrebet "tvingende alment hensyn", hvortil der henvises i visse bestemmelser i dette direktiv, 
er et velkendt princip, som omfatter offentlig sundhed, men også en lang række andre hensyn. 
Det foreslås at bruge denne definition med inspiration fra definitionen i direktiv 2006/123/EF 
for at præcisere lovgivernes hensigt, når der henvises til dette begreb.

Ændringsforslag 217
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Værtsmedlemsstatens anerkendelse af de 
erhvervsmæssige kvalifikationer giver den 
begunstigede adgang til i denne 
medlemsstat at optage det erhverv eller, i 
de i artikel 4f omhandlede tilfælde, dele af 
det erhverv, som han er kvalificeret til i 
hjemlandet, og til at udøve det på samme 

1. Værtsmedlemsstatens anerkendelse af de 
erhvervsmæssige kvalifikationer giver den 
begunstigede adgang til i denne 
medlemsstat at optage det erhverv, som 
han er kvalificeret til i hjemlandet, og til at 
udøve det på samme vilkår som landets 
egne statsborgere.
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vilkår som landets egne statsborgere.

Or. de

Ændringsforslag 218
Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Værtsmedlemsstatens anerkendelse af de 
erhvervsmæssige kvalifikationer giver den 
begunstigede adgang til i denne 
medlemsstat at optage det erhverv eller, i 
de i artikel 4f omhandlede tilfælde, dele af 
det erhverv, som han er kvalificeret til i 
hjemlandet, og til at udøve det på samme 
vilkår som landets egne statsborgere.

1. Værtsmedlemsstatens anerkendelse af de 
erhvervsmæssige kvalifikationer giver den 
begunstigede adgang til i denne 
medlemsstat at optage det erhverv, som 
han er kvalificeret til i hjemlandet, og til at 
udøve det på samme vilkår som landets 
egne statsborgere.

Or. en

Ændringsforslag 219
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udsteder et europæisk 
erhvervspas til indehaveren af en 
erhvervsmæssig kvalifikation på dennes 
anmodning, og på betingelse af at 
Kommissionen har vedtaget de relevante 
gennemførelsesretsakter som omhandlet i 
stk. 6.

Medlemsstaterne udsteder et europæisk 
erhvervspas til indehaveren af en 
erhvervsmæssig kvalifikation på dennes 
anmodning, efter gennemførelse af et 
pilotprojekt for dette specifikke erhverv,
og på betingelse af at Kommissionen har 
vedtaget de relevante 
gennemførelsesretsakter som omhandlet i 
stk. 6.
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Der bør udføres en costbenefitanalyse, før 
der fremsættes forslag om et erhvervspas, 
der skal indføres via en 
gennemførelsesretsakt.

Or. en

Begrundelse

Der er bekymringer med hensyn til passets praktiske anvendelighed, og disse bør undersøges 
og evalueres før indførelsen. Der bør udføres en costbenefitanalyse, før der fremsættes 
forslag om et erhvervspas, der skal indføres via en gennemførelsesretsakt.

Ændringsforslag 220
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udsteder et europæisk 
erhvervspas til indehaveren af en 
erhvervsmæssig kvalifikation på dennes 
anmodning, og på betingelse af at 
Kommissionen har vedtaget de relevante 
gennemførelsesretsakter som omhandlet i 
stk. 6.

1. Medlemsstaterne udsteder et europæisk 
erhvervspas til indehaveren af en 
erhvervsmæssig kvalifikation på dennes 
anmodning, og på betingelse af at den 
relevante repræsentative 
erhvervsorganisation anmoder om 
udstedelse af erhvervspas og at
Kommissionen har vedtaget de relevante 
gennemførelsesretsakter som omhandlet i 
stk. 6.

Or. de

Ændringsforslag 221
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indførelsen af erhvervspasset bør ske på 
anmodning af det pågældende erhverv.
Mindstetærsklen bør være, at to tredjedele 
af medlemsstaterne eller deres kompetente 
myndigheder går ind for at indføre et 
sådant pas.

Or. en

Ændringsforslag 222
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bør tillægges beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 58a efter høring af det relevante 
interessentforum eller -fora som fastsat i 
artikel 57c med inddragelse af forslagene 
fra dette forum eller disse fora vedrørende 
den procedure, der skal følges, når et 
erhverv anmoder om indførelse af et 
erhvervspas.

Or. en

Ændringsforslag 223
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af et europæisk erhvervspas er omfattet af 
samtlige rettigheder i henhold til artikel 4b-
4e, efter at passet er blevet valideret af den 
pågældende medlemsstats kompetente 
myndighed, jf. stk. 3 og 4 i denne artikel.

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af et europæisk erhvervspas er omfattet af 
samtlige rettigheder i henhold til artikel 4b-
4e, under forudsætning af, at passet er 
blevet valideret af den pågældende 
medlemsstats kompetente myndighed, jf. 
stk. 3 og 4 i denne artikel.

Or. en

Begrundelse

For erhverv med konsekvenser for patientsikkerhed, som er underlagt den generelle og 
automatiske anerkendelsesordning, bør værtsmedlemsstaterne være ansvarlige for validering 
af passet.

Ændringsforslag 224
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af et europæisk erhvervspas er omfattet af 
samtlige rettigheder i henhold til artikel 4b-
4e, efter at passet er blevet valideret af den 
pågældende medlemsstats kompetente 
myndighed, jf. stk. 3 og 4 i denne artikel.

2. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af et europæisk erhvervspas er omfattet af 
samtlige rettigheder i henhold til artikel 4b-
4e, efter at passet er blevet valideret af
værtsmedlemsstatens kompetente 
myndighed, jf. stk. 3 og 4 i denne artikel.

Or. e

Begrundelse

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer påhviler værtsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 225
Emma McClarkin
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis indehaveren af en kvalifikation har 
til hensigt at levere tjenesteydelser i 
henhold til afsnit II, som ikke er omfattet af 
artikel 7, stk. 4, opretter og validerer den 
kompetente myndighed i hjemlandet et 
europæisk erhvervspas i overensstemmelse 
med artikel 4b og 4c.

3. Hvis indehaveren af en kvalifikation har 
til hensigt at levere tjenesteydelser i 
henhold til afsnit II, som ikke er omfattet af 
artikel 7, stk. 4, samt for 
sundhedspersonale, som er omfattet af 
den automatiske anerkendelsesordning i 
henhold til direktiv 2005/36/EF, opretter 
og validerer den kompetente myndighed i 
hjemlandet et europæisk erhvervspas i 
overensstemmelse med artikel 4b og 4c.

Or. en

Begrundelse

For erhverv med konsekvenser for patientsikkerhed, som er underlagt den generelle og 
automatiske anerkendelsesordning, bør værtsmedlemsstaterne være ansvarlige for validering 
af passet.

Ændringsforslag 226
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis indehaveren af en kvalifikation har 
til hensigt at levere tjenesteydelser i 
henhold til afsnit II, som ikke er omfattet af 
artikel 7, stk. 4, opretter og validerer den 
kompetente myndighed i hjemlandet et 
europæisk erhvervspas i overensstemmelse 
med artikel 4b og 4c.

3. Hvis indehaveren af en kvalifikation har 
til hensigt at levere tjenesteydelser i 
henhold til afsnit II, som ikke er omfattet af 
artikel 7, stk. 4, opretter den kompetente 
myndighed i hjemlandet et europæisk 
erhvervspas i overensstemmelse med 
artikel 4b og 4c, som valideres af den 
kompetente myndighed i værtslandet i 
overensstemmelse med artikel 4b og 4d.
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Or. de

Begrundelse

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer påhviler værtsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 227
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne udpeger de kompetente 
myndigheder med ansvar for udstedelse af 
europæiske erhvervspas. Disse 
myndigheder sørger for en uvildig, 
objektiv og rettidig behandling af 
ansøgninger om et europæisk erhvervspas.
De i artikel 57b nævnte støttecentre kan 
også fungere som kompetente 
myndigheder med henblik på udstedelse af 
et europæisk erhvervspas. Medlemsstaterne 
sikrer, at de kompetente myndigheder 
informerer borgerne, herunder potentielle 
ansøgere, om fordelene ved et europæisk 
erhvervspas, når dette er tilgængeligt.

5. Medlemsstaterne udpeger de kompetente 
myndigheder med ansvar for behandling af 
europæiske erhvervspas. Myndighederne
sørger for en uvildig, objektiv og rettidig 
behandling af ansøgninger om et europæisk 
erhvervspas. De i artikel 57b nævnte 
støttecentre kan også fungere som 
kompetente myndigheder med henblik på
oprettelse af et europæisk erhvervspas.
Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder informerer
erhvervsudøverne, herunder potentielle 
ansøgere, om muligheden for et europæisk 
erhvervspas, når dette er tilgængeligt.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke en kompetent myndigheds opgave at fremme en bestemt proces: det foreslås at 
bruge ordet "mulighed" i stedet.

Ændringsforslag 228
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne udpeger de kompetente 
myndigheder med ansvar for udstedelse af 
europæiske erhvervspas. Disse 
myndigheder sørger for en uvildig, 
objektiv og rettidig behandling af 
ansøgninger om et europæisk erhvervspas.
De i artikel 57b nævnte støttecentre kan 
også fungere som kompetente 
myndigheder med henblik på udstedelse 
af et europæisk erhvervspas.
Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder informerer borgerne, 
herunder potentielle ansøgere, om 
fordelene ved et europæisk erhvervspas, 
når dette er tilgængeligt.

5. Medlemsstaterne udpeger de kompetente 
myndigheder med ansvar for udstedelse af 
europæiske erhvervspas. Disse 
myndigheder sørger for en uvildig, 
objektiv og rettidig behandling af 
ansøgninger om et europæisk erhvervspas.
Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder informerer borgerne, 
herunder potentielle ansøgere, om 
fordelene ved et europæisk erhvervspas, 
når dette er tilgængeligt.

Or. e

Ændringsforslag 229
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne udpeger de kompetente 
myndigheder med ansvar for udstedelse af 
europæiske erhvervspas. Disse 
myndigheder sørger for en uvildig, 
objektiv og rettidig behandling af 
ansøgninger om et europæisk erhvervspas.
De i artikel 57b nævnte støttecentre kan 
også fungere som kompetente 
myndigheder med henblik på udstedelse 
af et europæisk erhvervspas.
Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder informerer borgerne, 
herunder potentielle ansøgere, om 
fordelene ved et europæisk erhvervspas, 
når dette er tilgængeligt.

5. Medlemsstaterne udpeger de kompetente 
myndigheder med ansvar for udstedelse af 
europæiske erhvervspas. Disse 
myndigheder sørger for en uvildig, 
objektiv og rettidig behandling af 
ansøgninger om et europæisk erhvervspas.
Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder informerer borgerne, 
herunder potentielle ansøgere, om 
fordelene ved et europæisk erhvervspas, 
når dette er tilgængeligt.
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Or. en

Begrundelse

Støttecentrene har hverken den nødvendige ekspertise eller redskaber til at verificere og 
validere de oplysninger, erhvervsudøveren opgiver. Desuden er det ikke i overensstemmelse 
med one stop-modellen og målsætningen om forenkling at involvere for mange myndigheder i 
udstedelsesprocessen for kortet.

Ændringsforslag 230
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne udpeger de kompetente 
myndigheder med ansvar for udstedelse af 
europæiske erhvervspas. Disse 
myndigheder sørger for en uvildig, 
objektiv og rettidig behandling af 
ansøgninger om et europæisk erhvervspas.
De i artikel 57b nævnte støttecentre kan 
også fungere som kompetente 
myndigheder med henblik på udstedelse af 
et europæisk erhvervspas. Medlemsstaterne 
sikrer, at de kompetente myndigheder 
informerer borgerne, herunder potentielle 
ansøgere, om fordelene ved et europæisk 
erhvervspas, når dette er tilgængeligt.

5. Medlemsstaterne udpeger de kompetente 
myndigheder med ansvar for udstedelse af 
europæiske erhvervspas. Disse 
myndigheder sørger for en uvildig, 
objektiv og rettidig behandling af
ansøgninger om et europæisk erhvervspas.
De i artikel 57b nævnte støttecentre kan 
også fungere som kompetente 
myndigheder med henblik på udstedelse af 
et europæisk erhvervspas.
Medlemsstaterne kan beslutte, at 
støttecentrene skal fungere som støtte for 
de kompetente myndigheder i fasen forud 
for udarbejdelsen af den påkrævede 
dokumentation for at få udstedt et 
europæisk erhvervspas i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 4. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder informerer 
borgerne, herunder potentielle ansøgere, 
om fordelene ved et europæisk 
erhvervspas, når dette er tilgængeligt.

Or. es
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Ændringsforslag 231
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om 
specifikationer vedrørende europæisk 
erhvervspas for særlige erhverv, om 
fastsættelse af formatet for det europæiske 
erhvervspas, de nødvendige oversættelser 
til støtte for ansøgninger om udstedelse af 
et europæisk erhvervspas og oplysninger 
til brug ved bedømmelsen af ansøgninger, 
idet der tages hensyn til de enkelte 
erhvervs særtræk. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 58.

6. Efter gennemførelsen af et pilotprojekt
for det pågældende erhverv skal det 
frivillige europæiske erhvervspas, som 
forventes at fremme erhvervsudøveres 
mobilitet, være tilgængeligt for erhverv, 
som er omfattet af de
gennemførelsesretsakter, Kommissionen 
vedtager i overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren som omhandlet 
i artikel 58.

Gennemførelsesretsakterne skal også 
fastlægge formatet for det europæiske 
erhvervspas, de nødvendige oversættelser 
til støtte for ansøgninger om udstedelse af 
et europæisk erhvervspas og oplysninger 
til brug ved bedømmelsen af ansøgninger, 
idet der tages hensyn til det enkelte 
erhvervs særtræk. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
overensstemmelse med 
rådgivningsproceduren i artikel 58.
Kommissionen kan indføre et frivilligt 
europæisk erhvervspas ved en 
gennemførelsesretsakt under 
forudsætning af, at der er stærkt belæg 
for tilstrækkelig mobilitet eller potentiale 
for tilstrækkelig mobilitet inden for det 
pågældende erhverv, der foreligger en 
anmodning fra interessenterne og de 
respektive berørte erhverv, eller hvis 
erhvervene er lovregulerede i et 
tilstrækkeligt stort antal medlemsstater.

Or. en
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Begrundelse

Man bør anvende undersøgelsesproceduren, da det er opfattelsen, at gennemførelsesretsakten 
vedrører "programmer med væsentlige konsekvenser" i henhold til artikel 2, stk. 3, eller 
forordning 182/2011. Det er nødvendigt at fremhæve, at det europæiske erhvervspas skal 
fremme erhvervsudøvernes mobilitet, være frivilligt og kun indføres, hvor der er stærkt belæg 
for, at det kunne være gavnligt for et erhvervs mobilitet.

Ændringsforslag 232
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen vedtager
gennemførelsesretsakter om specifikationer 
vedrørende europæisk erhvervspas for 
særlige erhverv, om fastsættelse af 
formatet for det europæiske erhvervspas, 
de nødvendige oversættelser til støtte for 
ansøgninger om udstedelse af et europæisk 
erhvervspas og oplysninger til brug ved 
bedømmelsen af ansøgninger, idet der 
tages hensyn til de enkelte erhvervs 
særtræk. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 58.

6. Hvis de repræsentative 
erhvervsorganisationer i over halvdelen af 
medlemsstaterne ønsker indførelse af 
erhvervspas for deres erhverv, vedtager
Kommissionen gennemførelsesretsakter 
om specifikationer vedrørende europæisk 
erhvervspas for særlige erhverv, om 
fastsættelse af formatet for det europæiske 
erhvervspas, de nødvendige oversættelser 
til støtte for ansøgninger om udstedelse af 
et europæisk erhvervspas og oplysninger til 
brug ved bedømmelsen af ansøgninger, 
idet der tages hensyn til de enkelte 
erhvervs særtræk. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 58.

Or. de

Ændringsforslag 233
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 f – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om 
specifikationer vedrørende europæisk 
erhvervspas for særlige erhverv, om 
fastsættelse af formatet for det europæiske 
erhvervspas, de nødvendige oversættelser 
til støtte for ansøgninger om udstedelse af
et europæisk erhvervspas og oplysninger 
til brug ved bedømmelsen af ansøgninger, 
idet der tages hensyn til de enkelte 
erhvervs særtræk. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 58.

6. Kommissionen kan indføre et europæisk
erhvervspas ved en gennemførelsesretsakt
i henhold til undersøgelsesproceduren, 
som er omhandlet i artikel X, under 
forudsætning af, at det pågældende 
erhverv er lovreguleret i et stort flertal af 
medlemsstaterne, at der er et stort 
potentiale for mobilitet og et potentiale for 
yderligere vækst og beskæftigelse i det 
indre marked, men at disse potentialer 
endnu ikke er blevet udnyttet fuldt ud af 
erhvervsudøverne.

Or. en

Ændringsforslag 234
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om specifikationer 
vedrørende europæisk erhvervspas for
særlige erhverv, om fastsættelse af 
formatet for det europæiske erhvervspas, 
de nødvendige oversættelser til støtte for 
ansøgninger om udstedelse af et europæisk 
erhvervspas og oplysninger til brug ved 
bedømmelsen af ansøgninger, idet der 
tages hensyn til de enkelte erhvervs 
særtræk. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 58.

6. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om specifikationer 
vedrørende europæisk erhvervspas for de 
automatisk anerkendte erhverv, hvis 
erhvervsudøverne anmoder herom, om 
fastsættelse af formatet for det europæiske 
erhvervspas, de nødvendige oversættelser 
til støtte for ansøgninger om udstedelse af 
et europæisk erhvervspas og oplysninger til 
brug ved bedømmelsen af ansøgninger, 
idet der tages hensyn til de enkelte 
erhvervs særtræk. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 58.

Or. sv
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Begrundelse

Fordelene ved et erhvervspas for de automatisk anerkendte erhverv er tydelige, men ikke ved 
et erhvervspas for erhverv, som er anerkendt i henhold til den generelle ordning. Der er stor 
risiko for, at det er nødvendigt at opbygge nye administrative systemer, og at passet indirekte 
medfører en regulering af erhverv, som i dag er uregulerede.

Ændringsforslag 235
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om specifikationer 
vedrørende europæisk erhvervspas for 
særlige erhverv, om fastsættelse af 
formatet for det europæiske erhvervspas, 
de nødvendige oversættelser til støtte for 
ansøgninger om udstedelse af et europæisk 
erhvervspas og oplysninger til brug ved 
bedømmelsen af ansøgninger, idet der 
tages hensyn til de enkelte erhvervs 
særtræk. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 58.

6. Kommissionen vedtager efter høringer 
med erhvervsorganisationer og 
interessenter som fastsat i artikel 57c (ny) 
og 58a (ny) og under hensyntagen til 
deres forslag gennemførelsesretsakter om 
specifikationer vedrørende europæisk 
erhvervspas for særlige erhverv, om 
fastsættelse af formatet for det europæiske 
erhvervspas, de nødvendige oversættelser 
til støtte for ansøgninger om udstedelse af 
et europæisk erhvervspas og oplysninger til 
brug ved bedømmelsen af ansøgninger, 
idet der tages hensyn til de enkelte 
erhvervs særtræk. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter
undersøgelsesproceduren i artikel 58.

Or. en

Ændringsforslag 236
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om specifikationer 
vedrørende europæisk erhvervspas for 
særlige erhverv, om fastsættelse af 
formatet for det europæiske erhvervspas, 
de nødvendige oversættelser til støtte for 
ansøgninger om udstedelse af et europæisk 
erhvervspas og oplysninger til brug ved 
bedømmelsen af ansøgninger, idet der 
tages hensyn til de enkelte erhvervs 
særtræk. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 58.

6. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om specifikationer 
vedrørende europæisk erhvervspas, som 
skal udstedes for særlige erhverv, om 
fastsættelse af formatet for det europæiske 
erhvervspas, de nødvendige oversættelser 
til støtte for ansøgninger om udstedelse af 
et europæisk erhvervspas og oplysninger til 
brug ved bedømmelsen af ansøgninger, 
idet der tages hensyn til de enkelte 
erhvervs særtræk. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 58. Ud 
over den i artikel 58 fastsatte procedure 
gennemfører Kommissionen en høring af 
interesserede parter, før en sådan retsakt 
vedtages.

Or. en

Begrundelse

Ikke kun de kompetente myndigheder, som er involveret qua proceduren i artikel 58, men 
også repræsentative erhvervsorganisationer bør inddrages i indførelsen af europæiske 
erhvervspas for deres erhverv. Sådanne repræsentanter kender deres egne behov bedst, og de 
kan spille en optimeret rolle med hensyn til at fremme brugen af passet blandt 
erhvervsudøverne.

Ændringsforslag 237
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen vedtager
gennemførelsesretsakter om specifikationer 
vedrørende europæisk erhvervspas for 
særlige erhverv, om fastsættelse af 
formatet for det europæiske erhvervspas, 

6. På anmodning fra repræsentative 
erhvervsorganisationer, som ønsker 
indførelse af et europæisk erhvervspas for 
deres erhverv, vedtager Kommissionen 
gennemførelsesretsakter om specifikationer 
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de nødvendige oversættelser til støtte for 
ansøgninger om udstedelse af et europæisk 
erhvervspas og oplysninger til brug ved
bedømmelsen af ansøgninger, idet der 
tages hensyn til de enkelte erhvervs 
særtræk. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 58.

vedrørende europæisk erhvervspas for 
særlige erhverv, om fastsættelse af 
formatet for det europæiske erhvervspas, 
de nødvendige oversættelser til støtte for 
ansøgninger om udstedelse af et europæisk 
erhvervspas og oplysninger til brug ved 
bedømmelsen af ansøgninger, idet der 
tages hensyn til de enkelte erhvervs 
særtræk. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 58, stk. 3.

Or. fr

Ændringsforslag 238
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om specifikationer 
vedrørende europæisk erhvervspas for
særlige erhverv, om fastsættelse af 
formatet for det europæiske erhvervspas, 
de nødvendige oversættelser til støtte for 
ansøgninger om udstedelse af et europæisk 
erhvervspas og oplysninger til brug ved 
bedømmelsen af ansøgninger, idet der 
tages hensyn til de enkelte erhvervs 
særtræk. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 58.

6. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om specifikationer 
vedrørende europæisk erhvervspas
hovedsageligt for erhverv, der falder ind 
under den automatiske 
anerkendelsesproces, såfremt de måtte 
anmode herom, om fastsættelse af 
formatet for det europæiske erhvervspas, 
de nødvendige oversættelser til støtte for 
ansøgninger om udstedelse af et europæisk 
erhvervspas og oplysninger til brug ved 
bedømmelsen af ansøgninger, idet der 
tages hensyn til de enkelte erhvervs 
særtræk. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 58.

Or. el

Begrundelse

Afklaring af den valgfrie karakter af indførelsen af erhvervspas.
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Ændringsforslag 239
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om specifikationer 
vedrørende europæisk erhvervspas for 
særlige erhverv, om fastsættelse af 
formatet for det europæiske erhvervspas, 
de nødvendige oversættelser til støtte for 
ansøgninger om udstedelse af et europæisk 
erhvervspas og oplysninger til brug ved 
bedømmelsen af ansøgninger, idet der 
tages hensyn til de enkelte erhvervs 
særtræk. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 58.

6. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om specifikationer 
vedrørende europæisk erhvervspas for 
særlige erhverv, om fastsættelse af 
formatet for det europæiske erhvervspas, 
de nødvendige oversættelser til støtte for 
ansøgninger om udstedelse af et europæisk 
erhvervspas og oplysninger til brug ved 
bedømmelsen af ansøgninger, idet der 
tages hensyn til de enkelte erhvervs 
særtræk. Disse gennemførelsesretsakter
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 58.

Denne procedure bør især sikre, at det 
europæiske erhvervspas primært kommer 
til at fokusere på at lette og øge 
erhvervsudøvernes mobilitet, uanset om 
de er lovregulerede eller ej, og den bør 
navnlig undgå, at der skabes nye 
lovgivningsmæssige og administrative 
hindringer.

Or. en

Begrundelse

Det europæiske erhvervspas bør udelukkende fungere som et redskab til at anerkende 
erhvervsmæssige kvalifikationer i en anden medlemsstat og ikke som et middel til at regulere, 
hvordan et fag kvalificeres, eller som et middel til at pålægge yderligere krav fra en 
medlemsstat, hvor erhvervet er lovreguleret.

Ændringsforslag 240
Emma McClarkin
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De gebyrer, som kan pålægges 
ansøgerne i forbindelse med de 
administrative procedurer ved udstedelse af 
et europæisk erhvervspas, skal være 
rimelige, stå i et rimeligt forhold til og 
afspejle de omkostninger, dette medfører 
for hjemlandet og værtsmedlemsstaten, og 
ikke virke hæmmende på ansøgninger om 
et europæisk erhvervspas. Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 58a vedrørende fastsættelse af 
kriterierne for beregning og fordeling af 
gebyrer.

7. De gebyrer, som kan pålægges 
ansøgerne i forbindelse med de 
administrative procedurer ved udstedelse af 
et europæisk erhvervspas, skal være 
rimelige, stå i et rimeligt forhold til og 
afspejle de omkostninger, dette medfører 
for hjemlandet og værtsmedlemsstaten, og 
ikke virke hæmmende på ansøgninger om 
et europæisk erhvervspas.

Or. en

Begrundelse

Beregning og fordeling af gebyrerne bør vedtages på nationalt niveau i samarbejde med de 
relevante interessenter.

Ændringsforslag 241
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De gebyrer, som kan pålægges 
ansøgerne i forbindelse med de 
administrative procedurer ved udstedelse af 
et europæisk erhvervspas, skal være 
rimelige, stå i et rimeligt forhold til og 
afspejle de omkostninger, dette medfører 
for hjemlandet og værtsmedlemsstaten, og 

7. De gebyrer, som kan pålægges 
ansøgerne i forbindelse med de 
administrative procedurer ved udstedelse af 
et europæisk erhvervspas, skal være 
rimelige, stå i et rimeligt forhold til og 
afspejle de omkostninger, dette medfører 
for hjemlandet og værtsmedlemsstaten, og 
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ikke virke hæmmende på ansøgninger om 
et europæisk erhvervspas. Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 58a vedrørende fastsættelse af 
kriterierne for beregning og fordeling af 
gebyrer.

ikke virke hæmmende på ansøgninger om 
et europæisk erhvervspas.

Or. de

Ændringsforslag 242
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De gebyrer, som kan pålægges 
ansøgerne i forbindelse med de 
administrative procedurer ved udstedelse af 
et europæisk erhvervspas, skal være 
rimelige, stå i et rimeligt forhold til og 
afspejle de omkostninger, dette medfører 
for hjemlandet og værtsmedlemsstaten, og 
ikke virke hæmmende på ansøgninger om 
et europæisk erhvervspas. Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 58a vedrørende fastsættelse af 
kriterierne for beregning og fordeling af 
gebyrer.

7. De gebyrer, som kan pålægges 
ansøgerne i forbindelse med de 
administrative procedurer ved udstedelse af 
et europæisk erhvervspas, skal være 
rimelige, stå i et rimeligt forhold til og 
afspejle de omkostninger, dette medfører 
for hjemlandet og værtsmedlemsstaten, og 
ikke virke hæmmende på ansøgninger om 
et europæisk erhvervspas.

Or. en

Ændringsforslag 243
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De gebyrer, som kan pålægges 
ansøgerne i forbindelse med de 
administrative procedurer ved udstedelse af 
et europæisk erhvervspas, skal være 
rimelige, stå i et rimeligt forhold til og 
afspejle de omkostninger, dette medfører 
for hjemlandet og værtsmedlemsstaten, og 
ikke virke hæmmende på ansøgninger om 
et europæisk erhvervspas. Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 58a vedrørende fastsættelse af 
kriterierne for beregning og fordeling af 
gebyrer.

7. De gebyrer, som kan pålægges 
ansøgerne i forbindelse med de 
administrative procedurer ved udstedelse af 
et europæisk erhvervspas, skal være 
rimelige, stå i et rimeligt forhold til og 
afspejle de omkostninger, dette medfører 
for hjemlandet og værtsmedlemsstaten, og 
ikke virke hæmmende på ansøgninger om 
et europæisk erhvervspas. Kommissionen 
tillægges beføjelser til efter at have hørt 
det relevante interessentforum eller -fora i 
henhold til artikel 57c (ny) at vedtage 
delegerede retsakter, som integrerer 
forslagene fra dette forum eller disse fora,
i overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende fastsættelse af kriterierne for 
beregning og fordeling af gebyrer.

Or. en

Ændringsforslag 244
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De gebyrer, som kan pålægges 
ansøgerne i forbindelse med de 
administrative procedurer ved udstedelse af 
et europæisk erhvervspas, skal være 
rimelige, stå i et rimeligt forhold til og 
afspejle de omkostninger, dette medfører 
for hjemlandet og værtsmedlemsstaten, og 
ikke virke hæmmende på ansøgninger om 
et europæisk erhvervspas. Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 58a vedrørende fastsættelse af 
kriterierne for beregning og fordeling af 

7. De gebyrer, som kan pålægges 
ansøgerne i forbindelse med de 
administrative procedurer ved udstedelse af 
et europæisk erhvervspas, skal være 
rimelige, stå i et rimeligt forhold til og 
afspejle de omkostninger, dette medfører 
for hjemlandet og værtsmedlemsstaten, og 
ikke virke hæmmende på ansøgninger om 
et europæisk erhvervspas.
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gebyrer.

Or. fi

Ændringsforslag 245
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8 a. Artikel 4a-4e finder ikke anvendelse 
på erhvervsgrupper, som allerede før 
direktivets ikrafttræden havde indført 
deres eget europæiske erhvervspas for 
deres erhvervsudøvere.

Or. de

Begrundelse

Advokaterne har med deres europæiske erhvervspas allerede et dokument, som muliggør 
etablering og tjenesteydelse på tværs af grænserne efter systemet i direktiv 77/249 og 98/05. 
Dette kræver ikke supplerende eller afvigende regulering med dette direktiv.

Ændringsforslag 246
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendelsen af kvalifikationer ved hjælp 
af et europæisk erhvervspas er et 
proceduremæssigt alternativ til 
anerkendelsen af erhvervsmæssige 
kvalifikationer i henhold til procedurerne i 
afsnit II og III i dette direktiv.

Anerkendelsen af kvalifikationer ved hjælp 
af et europæisk erhvervspas kan være et 
proceduremæssigt alternativ til 
anerkendelsen af erhvervsmæssige 
kvalifikationer i henhold til procedurerne i 
afsnit II og III i dette direktiv.
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Or. en

Ændringsforslag 247
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 9 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest tre år efter dette direktivs 
ikrafttræden skal Kommissionen foretage 
en evaluering, ledsaget af forslag, hvor 
det er relevant, af erfaringerne med 
erhvervspasset som et instrument for 
mobilitet.

Or. en

Ændringsforslag 248
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at indehaveren af en erhvervsmæssig 
kvalifikation kan indgive ansøgning om et 
europæisk erhvervspas til den kompetente 
myndighed i hjemlandet på enhver måde, 
også via et onlineværktøj.

1. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at indehaveren af en erhvervsmæssig 
kvalifikation kan indgive ansøgning om et 
europæisk erhvervspas til den kompetente 
myndighed i hjemlandet skriftligt eller i 
elektronisk form, også via et 
onlineværktøj.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af sikkerhedshensyn.
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Ændringsforslag 249
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at indehaveren af en erhvervsmæssig 
kvalifikation kan indgive ansøgning om et 
europæisk erhvervspas til den kompetente 
myndighed i hjemlandet på enhver måde, 
også via et onlineværktøj.

1. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at indehaveren af en erhvervsmæssig 
kvalifikation kan indgive ansøgning om et 
europæisk erhvervspas til den kompetente 
myndighed i hjemlandet i skriftlig eller 
elektronisk form i overensstemmelse med 
artikel 57.

Or. de

Ændringsforslag 250
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at indehaveren af en erhvervsmæssig 
kvalifikation kan indgive ansøgning om et 
europæisk erhvervspas til den kompetente 
myndighed i hjemlandet på enhver måde, 
også via et onlineværktøj.

1. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at indehaveren af en erhvervsmæssig 
kvalifikation kan indgive ansøgning om et 
europæisk erhvervspas til den kompetente 
myndighed i hjemlandet skriftligt, også via 
e-mail eller i enhver anden elektronisk 
form, også via et onlineværktøj.

Or. en

Ændringsforslag 251
Heide Rühle
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ansøgningerne dokumenteres i henhold 
til artikel 7, stk. 2, og bilag VII, hvor dette 
er påkrævet. Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
58a vedrørende fastsættelse af, hvilke 
oplysninger dokumentationen skal 
indeholde.

2. Ansøgningerne dokumenteres i henhold 
til artikel 7, stk. 2, og bilag VII, hvor dette 
er påkrævet. I tilfælde af begrundet tvivl 
kan værtslandet forlange 
originaldokumenterne tilsendt.

Or. de

Ændringsforslag 252
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ansøgningerne dokumenteres i henhold 
til artikel 7, stk. 2, og bilag VII, hvor dette 
er påkrævet. Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
58a vedrørende fastsættelse af, hvilke 
oplysninger dokumentationen skal 
indeholde.

2. Ansøgningerne dokumenteres i henhold 
til artikel 7, stk. 2, og bilag VII, hvor dette 
er påkrævet. Kommissionen tillægges 
beføjelser til efter at have høre 
erhvervsorganisationerne i henhold til 
artikel 58a (ny) og under indarbejdelse af 
deres forslag at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
58a vedrørende fastsættelse af, hvilke 
oplysninger dokumentationen skal 
indeholde.

Or. en
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Ændringsforslag 253
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Endvidere kan støttecentrene, hvis 
medlemsstaterne skønner dette relevant, 
udbyde støttetjenester til den kompetente 
myndighed med henblik på behandling af 
den påkrævede dokumentation 
vedrørende anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer.

Or. es


