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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Duale opleidingsstelsels zijn 
essentieel voor een lage 
jeugdwerkloosheid. Doordat ze nauw 
aansluiten op de behoeften van het 
bedrijfsleven, vergemakkelijken ze de 
overgang van school naar werk. 
Dergelijke stelsels moeten niet alleen in 
het kader van deze richtlijn worden 
versterkt, maar moeten ook een rol spelen 
in andere Europese besluiten ter 
vermindering van de jeugdwerkloosheid. 
Voorts moeten de voorschriften van 
Richtlijn 2005/36/EG deze 
opleidingsstelsels en hun bijzonderheden 
onverlet laten.

Or. de

Motivering

Doordat leerlingen vroeg met bedrijven kennismaken, leveren duale opleidingsstelsels een 
belangrijke bijdrage aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid en maken zij een gemakkelijke 
overgang van school naar werk mogelijk. In tal van lidstaten zijn inmiddels dergelijke stelsels 
ingevoerd. In haar mededeling COM(2012)0299 dringt ook de Commissie aan op een 
versterking van duale opleidingsstelsels.

Amendement 90
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om het vrije verkeer van 
beroepsbeoefenaren te bevorderen door een 
efficiëntere en transparantere erkenning 
van kwalificaties is een Europese 
beroepskaart noodzakelijk. Deze kaart 

(3) De invoering van een Europese 
beroepskaart op vrijwillige basis zal het 
vrije verkeer van beroepsbeoefenaren 
bevorderen door een efficiëntere en 
transparantere erkenning van kwalificaties. 
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moet de tijdelijke mobiliteit en erkenning 
via het automatische erkenningssysteem 
vergemakkelijken en een vereenvoudigde 
erkenningsprocedure onder het algemeen 
stelsel bevorderen. De kaart moet worden 
afgegeven op verzoek van een 
beroepsbeoefenaar na voorlegging van de 
vereiste documenten en na afhandeling van 
de desbetreffende beoordelings- en 
controleprocedures door de bevoegde 
autoriteiten. De werking van de kaart moet 
worden onderbouwd door het 
Informatiesysteem interne markt (IMI-
systeem) zoals vastgelegd in Verordening 
(EU) nr. […] betreffende de 
administratieve samenwerking via het 
Informatiesysteem interne markt23. Dit 
mechanisme moet niet alleen bijdragen tot 
synergieën en vertrouwen tussen de 
bevoegde autoriteiten, maar tegelijkertijd 
ook dubbel administratief werk voor de 
autoriteiten vermijden en de 
beroepsbeoefenaren meer transparantie en 
zekerheid verschaffen. De procedures voor 
het aanvragen en het afgeven van de kaart 
moeten duidelijk gestructureerd zijn en 
zowel waarborgen als de overeenkomstige 
rechtsmiddelen voor de aanvrager 
omvatten. De kaart en de hiermee 
samenhangende workflow binnen IMI 
moeten de integriteit, authenticiteit en 
vertrouwelijkheid van de opgeslagen 
gegevens waarborgen en een 
onrechtmatige en onbevoegde toegang tot 
de erin opgenomen informatie verhinderen.

Deze kaart moet de tijdelijke mobiliteit en 
erkenning via het automatische 
erkenningssysteem vergemakkelijken en 
een vereenvoudigde erkenningsprocedure 
onder het algemeen stelsel bevorderen. De 
kaart moet, op verzoek van de 
desbetreffende representatieve 
beroepsorganisaties, worden afgegeven op 
aanvraag van een beroepsbeoefenaar na 
voorlegging van de vereiste documenten en 
na afhandeling van de desbetreffende 
beoordelings- en controleprocedures door 
de bevoegde autoriteiten. De werking van 
de kaart moet worden onderbouwd door 
het Informatiesysteem interne markt (IMI-
systeem) zoals vastgelegd in Verordening 
(EU) nr. […] betreffende de 
administratieve samenwerking via het 
Informatiesysteem interne markt23. Dit 
mechanisme moet niet alleen bijdragen tot 
synergieën en vertrouwen tussen de 
bevoegde autoriteiten, maar tegelijkertijd 
ook dubbel administratief werk voor de 
autoriteiten vermijden en de 
beroepsbeoefenaren meer transparantie en 
zekerheid verschaffen. De procedures voor 
het aanvragen en het afgeven van de kaart 
moeten duidelijk gestructureerd zijn en
zowel waarborgen als de overeenkomstige 
rechtsmiddelen voor de aanvrager 
omvatten. De kaart en de hiermee 
samenhangende workflow binnen IMI 
moeten de integriteit, authenticiteit en 
vertrouwelijkheid van de opgeslagen 
gegevens waarborgen en een 
onrechtmatige en onbevoegde toegang tot 
de erin opgenomen informatie verhinderen.

Or. de

Amendement 91
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

beroepsbeoefenaren te bevorderen door een 
efficiëntere en transparantere erkenning 
van kwalificaties is een Europese 
beroepskaart noodzakelijk. Deze kaart 
moet de erkenning via het automatische 
erkenningssysteem vergemakkelijken en 
een vereenvoudigde erkenningsprocedure 
onder het algemeen stelsel bevorderen. De 
kaart moet worden afgegeven op verzoek 
van een beroepsbeoefenaar na voorlegging 
van de vereiste documenten en na 
afhandeling van de desbetreffende 
beoordelings- en controleprocedures door 
de bevoegde autoriteiten. De voor de 
behandeling van een aanvraag voor een 
Europese beroepskaart benodigde termijn 
is afhankelijk van het beroep in kwestie. 
Om deze reden dienen proefprojecten te 
worden uitgevoerd om per beroep een 
realistische termijn te kunnen vaststellen. 
Deze termijnen moeten door de 
Commissie worden bekendgemaakt, 
bijvoorbeeld op de portaalsite Uw Europa 
en via de in artikel 57 ter bedoelde 
assistentiecentra. De bevindingen van 
deze proefprojecten kunnen worden 
geëxtrapoleerd voor soortgelijke 
beroepen. De werking van de kaart moet 
worden onderbouwd door het 
Informatiesysteem interne markt (IMI-
systeem) zoals vastgelegd in Verordening 
(EU) nr. […] betreffende de 
administratieve samenwerking via het 
Informatiesysteem interne markt. Dit 
mechanisme moet niet alleen bijdragen tot 
synergieën en vertrouwen tussen de 
bevoegde autoriteiten, maar tegelijkertijd 
ook dubbel administratief werk voor de 
autoriteiten vermijden en de 
beroepsbeoefenaren meer transparantie en 
zekerheid verschaffen. De procedures voor 
het aanvragen en het afgeven van de kaart 
moeten duidelijk gestructureerd zijn en 
zowel waarborgen als de overeenkomstige 
rechtsmiddelen voor de aanvrager 
omvatten. De kaart en de hiermee 
samenhangende workflow binnen IMI 
moeten de integriteit, authenticiteit en 
vertrouwelijkheid van de opgeslagen 
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gegevens waarborgen en een 
onrechtmatige en onbevoegde toegang tot 
de erin opgenomen informatie verhinderen.

Or. en

Amendement 92
Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

moeten de integriteit, authenticiteit en 
vertrouwelijkheid van de opgeslagen 
gegevens waarborgen en een 
onrechtmatige en onbevoegde toegang tot 
de erin opgenomen informatie verhinderen.

Or. en

Amendement 93
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om het vrije verkeer van 
beroepsbeoefenaren te bevorderen door een 
efficiëntere en transparantere erkenning 
van kwalificaties is een Europese 
beroepskaart noodzakelijk. Deze kaart 
moet de tijdelijke mobiliteit en erkenning 
via het automatische erkenningssysteem 
vergemakkelijken en een vereenvoudigde 
erkenningsprocedure onder het algemeen 
stelsel bevorderen. De kaart moet worden 
afgegeven op verzoek van een 
beroepsbeoefenaar na voorlegging van de 
vereiste documenten en na afhandeling van 
de desbetreffende beoordelings- en 
controleprocedures door de bevoegde 
autoriteiten. De werking van de kaart moet 
worden onderbouwd door het 
Informatiesysteem interne markt (IMI-
systeem) zoals vastgelegd in Verordening 
(EU) nr. […] betreffende de 
administratieve samenwerking via het 
Informatiesysteem interne markt. Dit 
mechanisme moet niet alleen bijdragen tot 
synergieën en vertrouwen tussen de 
bevoegde autoriteiten, maar tegelijkertijd 
ook dubbel administratief werk voor de 
autoriteiten vermijden en de 
beroepsbeoefenaren meer transparantie en 
zekerheid verschaffen. De procedures voor 
het aanvragen en het afgeven van de kaart 
moeten duidelijk gestructureerd zijn en 
zowel waarborgen als de overeenkomstige 
rechtsmiddelen voor de aanvrager 

(3) Om het vrije verkeer van 
beroepsbeoefenaren te bevorderen door een 
efficiëntere en transparantere erkenning 
van kwalificaties is een Europese 
beroepskaart noodzakelijk. Deze kaart 
moet de tijdelijke mobiliteit en erkenning 
via het automatische erkenningssysteem 
vergemakkelijken en een vereenvoudigde 
erkenningsprocedure onder het algemeen 
stelsel bevorderen. De kaart moet worden 
afgegeven op verzoek van een 
beroepsbeoefenaar na voorlegging van de 
vereiste documenten en na afhandeling van 
de desbetreffende beoordelings- en 
controleprocedures door de bevoegde 
autoriteiten. De werking van de kaart moet 
worden onderbouwd door het 
Informatiesysteem interne markt (IMI-
systeem) zoals vastgelegd in Verordening 
(EU) nr. […] betreffende de 
administratieve samenwerking via het 
Informatiesysteem interne markt. Dit 
mechanisme moet niet alleen bijdragen tot 
synergieën en vertrouwen tussen de 
bevoegde autoriteiten, maar tegelijkertijd 
ook dubbel administratief werk voor de 
autoriteiten vermijden en de 
beroepsbeoefenaren meer transparantie en 
zekerheid verschaffen. De procedures voor 
het aanvragen en het afgeven van de kaart 
moeten duidelijk gestructureerd zijn en 
zowel waarborgen als de overeenkomstige 
rechtsmiddelen voor de aanvrager 



PE496.438v01-00 8/112 AM\913241NL.doc

NL

omvatten. De kaart en de hiermee 
samenhangende workflow binnen IMI 
moeten de integriteit, authenticiteit en 
vertrouwelijkheid van de opgeslagen 
gegevens waarborgen en een 
onrechtmatige en onbevoegde toegang tot 
de erin opgenomen informatie verhinderen.

omvatten. De kaart en de hiermee 
samenhangende workflow binnen IMI 
moeten de integriteit, authenticiteit en 
vertrouwelijkheid van de opgeslagen 
gegevens waarborgen en een 
onrechtmatige en onbevoegde toegang tot 
de erin opgenomen informatie verhinderen. 
De erkenning van beroepskwalificaties 
door middel van de kaart moet zijn 
gebaseerd op het beginsel dat de 
verantwoordelijkheid voor de erkenning 
van beroepskwalificaties uitsluitend bij de 
ontvangende lidstaat berust.

Or. en

Amendement 94
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om het vrije verkeer van 
beroepsbeoefenaren te bevorderen door een 
efficiëntere en transparantere erkenning 
van kwalificaties is een Europese 
beroepskaart noodzakelijk. Deze kaart 
moet de tijdelijke mobiliteit en erkenning 
via het automatische erkenningssysteem 
vergemakkelijken en een vereenvoudigde 
erkenningsprocedure onder het algemeen 
stelsel bevorderen. De kaart moet worden 
afgegeven op verzoek van een 
beroepsbeoefenaar na voorlegging van de 
vereiste documenten en na afhandeling van 
de desbetreffende beoordelings- en 
controleprocedures door de bevoegde 
autoriteiten. De werking van de kaart moet 
worden onderbouwd door het 
Informatiesysteem interne markt (IMI-
systeem) zoals vastgelegd in Verordening 
(EU) nr. […] betreffende de 
administratieve samenwerking via het 
Informatiesysteem interne markt23. Dit 
mechanisme moet niet alleen bijdragen tot 
synergieën en vertrouwen tussen de 
bevoegde autoriteiten, maar tegelijkertijd 

(3) Om het vrije verkeer van 
beroepsbeoefenaren te bevorderen door een 
efficiëntere en transparantere erkenning 
van kwalificaties is met name voor 
beroepen die onder de procedure voor 
automatische erkenning vallen een 
Europese beroepskaart noodzakelijk, mits 
deze beroepen daarom hebben verzocht. 
Deze kaart moet de tijdelijke mobiliteit en 
erkenning via het automatische 
erkenningssysteem vergemakkelijken en 
een vereenvoudigde erkenningsprocedure 
onder het algemeen stelsel bevorderen. De 
kaart moet worden afgegeven op verzoek 
van een beroepsbeoefenaar na voorlegging 
van de vereiste documenten en na 
afhandeling van de desbetreffende 
beoordelings- en controleprocedures door 
de bevoegde autoriteiten. De werking van 
de kaart moet worden onderbouwd door 
het Informatiesysteem interne markt (IMI-
systeem) zoals vastgelegd in Verordening 
(EU) nr. […] betreffende de 
administratieve samenwerking via het 
Informatiesysteem interne markt23. Dit 
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ook dubbel administratief werk voor de 
autoriteiten vermijden en de 
beroepsbeoefenaren meer transparantie en 
zekerheid verschaffen. De procedures voor 
het aanvragen en het afgeven van de kaart 
moeten duidelijk gestructureerd zijn en 
zowel waarborgen als de overeenkomstige 
rechtsmiddelen voor de aanvrager 
omvatten. De kaart en de hiermee 
samenhangende workflow binnen IMI 
moeten de integriteit, authenticiteit en 
vertrouwelijkheid van de opgeslagen 
gegevens waarborgen en een 
onrechtmatige en onbevoegde toegang tot 
de erin opgenomen informatie verhinderen.

mechanisme moet niet alleen bijdragen tot 
synergieën en vertrouwen tussen de 
bevoegde autoriteiten, maar tegelijkertijd 
ook dubbel administratief werk voor de 
autoriteiten vermijden en de 
beroepsbeoefenaren meer transparantie en 
zekerheid verschaffen. De procedures voor 
het aanvragen en het afgeven van de kaart 
moeten duidelijk gestructureerd zijn en 
zowel waarborgen als de overeenkomstige 
rechtsmiddelen voor de aanvrager 
omvatten. De kaart en de hiermee 
samenhangende workflow binnen IMI 
moeten de integriteit, authenticiteit en 
vertrouwelijkheid van de opgeslagen 
gegevens waarborgen en een 
onrechtmatige en onbevoegde toegang tot 
de erin opgenomen informatie verhinderen.

Or. el

Motivering

Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat de invoering van een beroepskaart een facultatief karakter 
heeft, met name voor beroepen die onder de procedure voor automatische erkenning vallen, mits 
deze beroepen daarom hebben verzocht.

Amendement 95
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) Om het vrije verkeer van 
beroepsbeoefenaren te bevorderen door een 
efficiëntere en transparantere erkenning 
van kwalificaties is een Europese 
beroepskaart noodzakelijk. De Europese 
beroepskaart dient uitsluitend te worden 
gebruikt als instrument voor de erkenning 
van beroepskwalificaties in een andere 
lidstaat om het mobiliteitspotentieel op de 
interne markt volledig te ontsluiten, en 
mag niet worden gebruikt als middel om 
een beroep te reguleren en de toegang 
ertoe te beperken. Deze kaart moet de 
tijdelijke mobiliteit en erkenning via het 
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controleprocedures door de bevoegde 
autoriteiten. De werking van de kaart moet 
worden onderbouwd door het 
Informatiesysteem interne markt (IMI-
systeem) zoals vastgelegd in Verordening 
(EU) nr. […] betreffende de 
administratieve samenwerking via het 
Informatiesysteem interne markt.Dit 
mechanisme moet niet alleen bijdragen tot 
synergieën en vertrouwen tussen de 
bevoegde autoriteiten, maar tegelijkertijd 
ook dubbel administratief werk voor de 
autoriteiten vermijden en de 
beroepsbeoefenaren meer transparantie en 
zekerheid verschaffen. De procedures voor 
het aanvragen en het afgeven van de kaart 
moeten duidelijk gestructureerd zijn en 
zowel waarborgen als de overeenkomstige 
rechtsmiddelen voor de aanvrager 
omvatten. De kaart en de hiermee 
samenhangende workflow binnen IMI 
moeten de integriteit, authenticiteit en 
vertrouwelijkheid van de opgeslagen 
gegevens waarborgen en een 
onrechtmatige en onbevoegde toegang tot 
de erin opgenomen informatie verhinderen.

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

Or. en

Amendement 96
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De invoering van een beroepskaart 
dient op vrijwillige basis en op verzoek 
van de betrokken beroepsgroep te 
geschieden. Twee derde van de lidstaten 
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of van de beroepsorganisaties van de 
lidstaten moeten zich voor een 
beroepskaart uitspreken opdat deze kan 
worden ingevoerd.

Or. en

Amendement 97
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 98
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

toepassing op beroepsbeoefenaren die hun 
eigen beroep in een andere lidstaat willen 
uitoefenen. In bepaalde situaties kunnen de 
betrokken activiteiten tot een beroep 
behoren dat in de ontvangende lidstaat een 
groter scala aan werkzaamheden omvat. 
Als de verschillen tussen de 
activiteitengebieden zo groot zijn dat de 
beroepsbeoefenaar eigenlijk een volledig 
onderwijs- en opleidingsprogramma zou 
moeten volgen om de tekortkomingen te 
compenseren, moet de ontvangende lidstaat 
in bijzondere omstandigheden gedeeltelijke 
toegang verlenen indien de 
beroepsbeoefenaar daarom verzoekt. In 
geval van dwingende redenen van 
algemeen belang moet een lidstaat 
gedeeltelijke toegang kunnen weigeren.
Beroepen in de gezondheidszorg met 
implicaties voor de veiligheid van 
patiënten of de volksgezondheid, komen 
niet in aanmerking voor gedeeltelijke 
toegang.

Or. de

Amendement 99
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

beroepsbeoefenaar daarom verzoekt. In 
geval van dwingende redenen van 
algemeen belang moet een lidstaat 
gedeeltelijke toegang kunnen weigeren. Er 
wordt geen gedeeltelijke toegang 
toegekend aan beroepsgroepen die 
gezondheidsdiensten of anderszins met 
het openbaar welzijn verband houdende 
diensten verlenen.

Or. en

Amendement 100
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 101
Othmar Karas, Andreas Schwab
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Volgens de rechtspraak van het EHvJ kan een "goede rechtsbedeling" een "dwingende reden van 
algemeen belang" vormen, hetgeen in deze overweging wordt aangegeven. Aangezien notarissen 
en advocaten in grote mate tot een goede rechtsbedeling bijdragen, dienen de lidstaat de 
mogelijkheid te hebben om gedeeltelijke toegang tot deze beroepen te weigeren.

Amendement 102
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Richtlijn 2005/36/EG is alleen van 
toepassing op beroepsbeoefenaren die hun 
eigen beroep in een andere lidstaat willen 
uitoefenen. In bepaalde situaties kunnen de 

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

betrokken activiteiten tot een beroep 
behoren dat in de ontvangende lidstaat een 
groter scala aan werkzaamheden omvat. 
Als de verschillen tussen de 
activiteitengebieden zo groot zijn dat de 
beroepsbeoefenaar eigenlijk een volledig 
onderwijs- en opleidingsprogramma zou 
moeten volgen om de tekortkomingen te 
compenseren, moet de ontvangende lidstaat 
in deze bijzondere omstandigheden 
gedeeltelijke toegang verlenen indien de 
beroepsbeoefenaar daarom verzoekt. In 
geval van dwingende redenen van 
algemeen belang moet een lidstaat 
gedeeltelijke toegang kunnen weigeren. Er 
mag geen gedeeltelijke toegang worden 
toegekend aan de in bijlage V genoemde 
beroepsgroepen die automatische 
erkenning genieten.

Or. en

Amendement 103
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 104
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) Richtlijn 2005/36/EG is alleen van 
toepassing op beroepsbeoefenaren die hun 
eigen beroep in een andere lidstaat willen 
uitoefenen. In bepaalde situaties kunnen de 
betrokken activiteiten tot een beroep 
behoren dat in de ontvangende lidstaat een 
groter scala aan werkzaamheden omvat. 
Als de verschillen tussen de 
activiteitengebieden zo groot zijn dat de 
beroepsbeoefenaar eigenlijk een volledig 
onderwijs- en opleidingsprogramma zou 
moeten volgen om de tekortkomingen te 
compenseren, moet de ontvangende lidstaat 
in deze bijzondere omstandigheden 
gedeeltelijke toegang verlenen indien de 
beroepsbeoefenaar daarom verzoekt. 
Alvorens een desbetreffend besluit te 
nemen, stelt de lidstaat de Commissie 
hiervan in kennis ten einde de volledige 
tenuitvoerlegging van deze bepaling te 
waarborgen en een uniforme toepassing 
ervan in de gehele Unie te verzekeren. In 
geval van dwingende redenen van 
algemeen belang moet een lidstaat 
gedeeltelijke toegang kunnen weigeren. 
Beroepsgroepen die op basis van de 
coördinatie van minimumopleidingseisen 
of gemeenschappelijke 
opleidingsbeginselen automatische 
erkenning genieten, dienen niet in 
aanmerking te komen voor gedeeltelijke 
toegang.
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Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de Commissie in kennis wordt gesteld van besluiten tot 
weigering van gedeeltelijke toegang en van de daarvoor aangedragen gronden, zodat zij kan 
garanderen dat deze bepaling volledig, correct en op uniforme wijze ten uitvoer wordt gelegd. 
Zie het met deze overweging corresponderende artikel.

Amendement 105
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 106
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. el

Motivering

 De lidstaten zijn vooral, maar niet alleen om redenen van volksgezondheid en openbare 
veiligheid verplicht te controleren tot welke beroepen zij gedeeltelijke toegang kunnen verlenen.

Amendement 107
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Richtlijn 2005/36/EG is alleen van 
toepassing op beroepsbeoefenaren die hun 
eigen beroep in een andere lidstaat willen 

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

uitoefenen. In bepaalde situaties kunnen de 
betrokken activiteiten tot een beroep 
behoren dat in de ontvangende lidstaat een 
groter scala aan werkzaamheden omvat. 
Als de verschillen tussen de 
activiteitengebieden zo groot zijn dat de 
beroepsbeoefenaar eigenlijk een volledig 
onderwijs- en opleidingsprogramma zou 
moeten volgen om de tekortkomingen te 
compenseren, moet de ontvangende lidstaat 
in deze bijzondere omstandigheden 
gedeeltelijke toegang verlenen indien de 
beroepsbeoefenaar daarom verzoekt. In 
geval van dwingende redenen van 
algemeen belang, zoals het geval is voor 
artsen of andere gezondheidswerkers of 
beroepen die specifiek zijn voor een 
bepaald gebied, moet een lidstaat 
gedeeltelijke toegang kunnen weigeren.

Or. en

Amendement 108
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De toepassing van gedeeltelijke 
toegang krachtens deze richtlijn mag 
volgens de rechtspraak van het Europees 
Hof van Justitie in geen geval afbreuk 
doen aan het recht van de sociale partners 
in de betrokken sector om zich te 
organiseren.

Or. en

Amendement 109
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Aangezien notarissen door de 
overheid worden benoemd en als zodanig 
een doel van algemeen belang nastreven, 
namelijk het waarborgen van de 
rechtmatigheid en rechtsgeldigheid van 
handelingen tussen particulieren, vallen 
zij niet onder de richtlijn.

Or. en

Amendement 110
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het begrip "dwingende redenen 
van algemeen belang", waarnaar in een 
aantal bepalingen van deze richtlijn wordt 
verwezen, is gaandeweg door het Hof van 
Justitie ontwikkeld in zijn rechtspraak 
betreffende de artikelen 49 en 56 van het 
Verdrag, en kan zich nog verder 
ontwikkelen. Dit begrip, zoals dit is 
erkend in de rechtspraak van het Hof van 
Justitie, omvat ten minste de volgende 
gronden: openbare orde, openbare 
veiligheid en volksgezondheid, als bedoeld 
in de artikelen 52 en 62 van het Verdrag;

Or. en

Motivering

Het begrip "dwingende redenen van algemeen belang" waarnaar in een aantal bepalingen van 
deze richtlijn wordt verwezen, is een bekend beginsel dat van toepassing is op de 
volksgezondheid, maar ook op tal van andere kwesties. Er wordt voorgesteld om deze definitie, 
die is gebaseerd op de definitie in Richtlijn 2006/123/EG, te gebruiken ter verduidelijking van de 
intentie waarmee de wetgever naar dit begrip verwijst.

Amendement 111
Emilie Turunen
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voor het tijdelijk en incidenteel 
verrichten van diensten in de lidstaten 
moeten waarborgen, met name de vereiste 
van minimaal twee jaar voorafgaande 
ervaring in het beroep, worden 
voorgeschreven ter bescherming van de 
plaatselijke consumenten in de 
ontvangende lidstaat indien het beroep in 
de lidstaat van oorsprong niet 
gereglementeerd is. Deze waarborgen zijn 
echter niet nodig indien de consumenten, 
die hun gewone verblijfplaats in de lidstaat 
van vestiging van de beroepsbeoefenaar 
hebben, al een beroepsbeoefenaar gekozen 
hebben en er geen gevolgen voor de 
volksgezondheid of de openbare veiligheid 
van derden in de ontvangende lidstaat zijn.

(5) Voor het tijdelijk en incidenteel 
verrichten van diensten in de lidstaten 
moeten waarborgen, met name de vereiste 
van minimaal twee jaar voorafgaande 
ervaring in het beroep, worden 
voorgeschreven ter bescherming van de 
plaatselijke consumenten in de 
ontvangende lidstaat indien het beroep in 
de lidstaat van oorsprong niet 
gereglementeerd is. Deze waarborgen zijn 
echter niet nodig indien de consumenten, 
die hun gewone verblijfplaats in de lidstaat 
van vestiging van de beroepsbeoefenaar 
hebben, al een beroepsbeoefenaar gekozen 
hebben en er geen gevolgen voor de 
volksgezondheid of de openbare veiligheid 
van derden in de ontvangende lidstaat zijn.
De regeling inzake tijdelijke mobiliteit 
mag niet worden gebruikt om het stelsel 
van volledige erkenning als bedoeld in 
artikel 7 te omzeilen. Indien een 
beroepsbeoefenaar met toegang op 
tijdelijke basis beoogt de uitoefening van 
zijn beroep voor een ononderbroken 
periode van meer dan een jaar voort te 
zetten, moet hij derhalve de in artikel 7 
bedoelde verklaring afleggen.

Or. en

Amendement 112
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De erkenningsvereisten voor 
tijdelijke mobiliteit mogen niet in de 
plaats komen van de erkenningsvereisten 
voor langdurige mobiliteit. Om lacunes in 
de wetgeving te dichten waardoor 
beroepsbeoefenaren erkenning kunnen 
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verkrijgen op basis van het minder 
strenge stelsel van tijdelijke mobiliteit om 
vervolgens voor onbepaalde tijd hun 
beroep uit te oefenen, moet de tijdelijke 
mobiliteit worden beperkt tot een 
ononderbroken periode van een jaar 
waarbinnen het beroep wordt uitgeoefend 
op het grondgebied van de Europese Unie. 
Na deze periode van een jaar moet de 
beroepsbeoefenaar volledige verkenning 
verkrijgen overeenkomstig artikel 4 ter of 
titel III. Er wordt een uitzondering 
gemaakt voor dienstverrichters die 
regelmatig gedurende perioden van 
minder dan een jaar diensten verlenen in 
een andere lidstaat. De Commissie wordt 
verzocht om middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 58 bis 
een lijst van de desbetreffende beroepen 
op te stellen en deze lijst te publiceren. 

Or. en

Amendement 113
Sandra Kalniete

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 114
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Richtlijn 2005/36/EG dient niet van 
toepassing te zijn op het beroep van 
notaris. In de meeste lidstaten neemt het 
beroep van notaris als openbaar ambt dat 
in dienst van het algemeen belang staat, 
binnen het rechtssysteem een 
onafhankelijke positie in, met deels zeer 
verschillende taakomschrijvingen. De 
strekking van Richtlijn 2005/36/EG, met 
name met betrekking tot het vrij 
verrichten van diensten, is echter in 
tegenspraak met deze status van de 
notaris als openbaar ambtenaar en zijn 
rol in het rechtssysteem.

Or. de

Amendement 115
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Richtlijn 2005/36/EG zou zich niet 
mogen uitstrekken tot notarissen voor wat 
betreft erkenningsaanvragen voor vestiging
of dienstverrichting in een andere lidstaat.

Or. fr
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Amendement 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Richtlijn 2005/36/EG zou zich ook 
moeten uitstrekken tot notarissen. Voor 
erkenningsaanvragen voor vestiging 
zouden de lidstaten de nodige proeven van 
bekwaamheid of aanpassingsstage moeten 
kunnen opleggen om elke vorm van 
discriminatie in nationale selectie- en 
benoemingsprocedures te vermijden. Deze 
compenserende maatregel ontheft de 
aanvrager niet van andere verplichtingen 
die van toepassing zijn in de procedure 
voor de selectie en benoeming van 
notarissen in de ontvangende lidstaat. Op 
grond van hun bijzondere functie als 
ambtenaren die in hun lidstaat van 
oorsprong tot vervulling van bepaalde 
openbare taken bevoegd en verplicht zijn, 
moeten notarissen geen authentieke akten 
kunnen verlijden of andere 
authenticatiewerkzaamheden of juridische 
taken verrichten in het kader van vrije 
dienstverrichting.

Or. en

Motivering

Het gebruik van een zegel van een lidstaat is beperkt tot het grondgebied van de lidstaat in 
kwestie en kan niet op basis van vrije dienstverrichting worden uitgebreid. In het licht van het 
feit dat het verlijden van authentieke akten en de wederzijdse erkenning daarvan moet zijn 
geregeld op basis van artikel 81 VWEU, is de beperking van het beroep van notaris gedekt door 
de rechtspraak van het EHvJ. Onder "andere authenticatiewerkzaamheden" moeten onder meer 
worden verstaan legalisatie en juridische taken die namens gerechtelijke instanties van een 
lidstaat worden uitgevoerd.

Amendement 117
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Met het oog op de toepassing van het 
erkenningsmechanisme onder het algemeen 
stelsel is het noodzakelijk de diverse 
nationale onderwijs- en 
opleidingsprogramma's in verschillende 
niveaus onder te verdelen. Deze indeling in 
niveaus, die alleen gebeurt met het oog op 
de werking van het algemeen stelsel, mag 
geen gevolgen hebben voor de nationale 
onderwijs- en opleidingsstructuren, noch 
voor de bevoegdheden van de lidstaten op 
dit gebied en evenmin voor de nationale 
maatregelen voor de omzetting van het 
Europees kwalificatiekader. Deze niveaus 
kunnen een instrument zijn om de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
kwalificaties te verbeteren en een 
aanvullende informatiebron zijn voor de 
bevoegde autoriteiten wanneer deze de 
erkenning van in andere lidstaten 
uitgereikte kwalificaties onderzoeken. De 
niveaus die voor de werking van het 
algemeen stelsel zijn vastgesteld, mogen 
in principe niet meer gebruikt worden als 
een criterium om EU-burgers van de 
werkingssfeer van Richtlijn 2005/36/EG
uit te sluiten indien dit in strijd zou zijn 
met het beginsel van een leven lang leren.

(8) Met het oog op de toepassing van het 
erkenningsmechanisme onder het algemeen 
stelsel is het noodzakelijk de diverse 
nationale onderwijs- en 
opleidingsprogramma's in verschillende 
niveaus onder te verdelen. Deze indeling in 
niveaus, die alleen gebeurt met het oog op 
de werking van het algemeen stelsel, mag 
geen gevolgen hebben voor de nationale 
onderwijs- en opleidingsstructuren, noch 
voor de bevoegdheden van de lidstaten op 
dit gebied en evenmin voor de nationale 
maatregelen voor de omzetting van het 
Europees kwalificatiekader. Deze niveaus 
kunnen een instrument zijn om de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
kwalificaties te verbeteren en een 
aanvullende informatiebron zijn voor de 
bevoegde autoriteiten wanneer deze de 
erkenning van in andere lidstaten 
uitgereikte kwalificaties onderzoeken.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Met het oog op de toepassing van het 
erkenningsmechanisme onder het algemeen 
stelsel is het noodzakelijk de diverse 
nationale onderwijs- en 
opleidingsprogramma's in verschillende 

(8) Met het oog op de toepassing van het 
erkenningsmechanisme onder het algemeen 
stelsel is het noodzakelijk de diverse 
nationale onderwijs- en 
opleidingsprogramma's in verschillende 
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niveaus onder te verdelen. Deze indeling in 
niveaus, die alleen gebeurt met het oog op 
de werking van het algemeen stelsel, mag 
geen gevolgen hebben voor de nationale 
onderwijs- en opleidingsstructuren, noch 
voor de bevoegdheden van de lidstaten op 
dit gebied en evenmin voor de nationale 
maatregelen voor de omzetting van het 
Europees kwalificatiekader. Deze niveaus 
kunnen een instrument zijn om de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
kwalificaties te verbeteren en een 
aanvullende informatiebron zijn voor de 
bevoegde autoriteiten wanneer deze de 
erkenning van in andere lidstaten 
uitgereikte kwalificaties onderzoeken. De 
niveaus die voor de werking van het 
algemeen stelsel zijn vastgesteld, mogen 
in principe niet meer gebruikt worden als 
een criterium om EU-burgers van de 
werkingssfeer van Richtlijn 2005/36/EG
uit te sluiten indien dit in strijd zou zijn 
met het beginsel van een leven lang leren.

niveaus onder te verdelen. Deze indeling in 
niveaus, die alleen gebeurt met het oog op 
de werking van het algemeen stelsel, mag
geen gevolgen hebben voor de nationale 
onderwijs- en opleidingsstructuren, noch 
voor de bevoegdheden van de lidstaten op 
dit gebied en evenmin voor de nationale 
maatregelen voor de omzetting van het 
Europees kwalificatiekader. Deze niveaus 
kunnen een instrument zijn om de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
kwalificaties te verbeteren en een 
aanvullende informatiebron zijn voor de 
bevoegde autoriteiten wanneer deze de 
erkenning van in andere lidstaten 
uitgereikte kwalificaties onderzoeken.

Or. de

Amendement 119
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Met het oog op de toepassing van het 
erkenningsmechanisme onder het algemeen 
stelsel is het noodzakelijk de diverse 
nationale onderwijs- en 
opleidingsprogramma's in verschillende 
niveaus onder te verdelen. Deze indeling in 
niveaus, die alleen gebeurt met het oog op 
de werking van het algemeen stelsel, mag 
geen gevolgen hebben voor de nationale 
onderwijs- en opleidingsstructuren, noch 
voor de bevoegdheden van de lidstaten op 
dit gebied en evenmin voor de nationale 
maatregelen voor de omzetting van het 
Europees kwalificatiekader. Deze niveaus 
kunnen een instrument zijn om de 

(8) Met het oog op de toepassing van het 
erkenningsmechanisme onder het algemeen 
stelsel is het noodzakelijk de diverse 
nationale onderwijs- en 
opleidingsprogramma's in verschillende 
niveaus onder te verdelen. Deze indeling in 
niveaus, die alleen gebeurt met het oog op 
de werking van het algemeen stelsel, mag 
geen gevolgen hebben voor de nationale 
onderwijs- en opleidingsstructuren, noch 
voor de bevoegdheden van de lidstaten op 
dit gebied en evenmin voor de nationale 
maatregelen voor de omzetting van het 
Europees kwalificatiekader. De Commissie 
dient uiterlijk binnen twee jaar na de 
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transparantie en vergelijkbaarheid van 
kwalificaties te verbeteren en een 
aanvullende informatiebron zijn voor de 
bevoegde autoriteiten wanneer deze de 
erkenning van in andere lidstaten 
uitgereikte kwalificaties onderzoeken. De 
niveaus die voor de werking van het 
algemeen stelsel zijn vastgesteld, mogen in 
principe niet meer gebruikt worden als een 
criterium om EU-burgers van de 
werkingssfeer van Richtlijn 2005/36/EG 
uit te sluiten indien dit in strijd zou zijn 
met het beginsel van een leven lang leren.

inwerkingtreding van deze richtlijn een 
evaluatie uit te voeren van de 
mogelijkheid om de niveaus van de 
vereisten van deze richtlijn en die van het 
Europees kwalificatiekader aan elkaar 
aan te passen, en waar nodig 
desbetreffende voorstellen te doen. Deze 
evaluatie moet eveneens betrekking 
hebben op het voorstel om in het acquis 
communautaire een wettelijke definitie 
van het Europees 
studiepuntenoverdrachtsysteem (ECTS) 
op te nemen. Deze niveaus kunnen een 
instrument zijn om de transparantie en 
vergelijkbaarheid van kwalificaties te 
verbeteren en een aanvullende 
informatiebron zijn voor de bevoegde 
autoriteiten wanneer deze de erkenning van 
in andere lidstaten uitgereikte kwalificaties 
onderzoeken. De niveaus die voor de 
werking van het algemeen stelsel zijn 
vastgesteld, mogen in principe niet meer 
gebruikt worden als een criterium om EU-
burgers van de werkingssfeer van Richtlijn 
2005/36/EG uit te sluiten indien dit in strijd 
zou zijn met het beginsel van een leven 
lang leren.

Or. en

Amendement 120
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

gecertificeerd leven lang leren verworven 
heeft. De beslissing tot oplegging van een 
compenserende maatregel moet uitvoerig 
gemotiveerd worden zodat de aanvrager 
zijn situatie beter kan begrijpen en door de 
nationale rechterlijke instanties 
overeenkomstig Richtlijn 2005/36/EG kan 
laten toetsen.

Or. el

Motivering

Vaak vindt het proces van een leven lang leren plaats in het kader van niet-formele onderwijs-
en opleidingsactiviteiten, en worden daarbij certificaten afgegeven die niet kunnen worden 
beoordeeld.

Amendement 121
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het stelsel van automatische 
erkenning op basis van geharmoniseerde 
minimumopleidingseisen is afhankelijk van 
de tijdige kennisgeving van nieuwe of 
gewijzigde opleidingstitels door de 
lidstaten en de publicatie ervan door de 
Commissie. Zoniet hebben de houders van 
dergelijke titels geen garantie dat ze een 
automatische erkenning kunnen genieten. 
Om de transparantie te vergroten en een 
onderzoek van de aangemelde nieuwe titels 
te vergemakkelijken moeten de lidstaten 
een bevoegde instantie aanwijzen, bijv. 
een accreditatie-instelling of een 
ministerie, om elke kennisgeving te 
onderzoeken en verslag uit te brengen bij 
de Commissie over de naleving van 
Richtlijn 2005/36/EG.

(12) Het stelsel van automatische 
erkenning op basis van geharmoniseerde 
minimumopleidingseisen is afhankelijk van 
de tijdige kennisgeving van nieuwe of 
gewijzigde opleidingstitels door de 
lidstaten en de publicatie ervan door de 
Commissie. Zo niet hebben de houders van 
dergelijke titels geen garantie dat ze een 
automatische erkenning kunnen genieten. 
Om de transparantie te vergroten en een 
onderzoek van de aangemelde nieuwe titels 
te vergemakkelijken moeten de lidstaten 
verslag uitbrengen bij de Commissie over 
de naleving van Richtlijn 2005/36/EG.

Or. de

Amendement 122
Emma McClarkin
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Met het oog op automatische 
erkenning op basis van geharmoniseerde 
minimumopleidingseisen voor beroepen 
in de gezondheidszorg moeten de lidstaten 
gedeeltelijke vrijstellingen kunnen 
verlenen aan andere personen dan 
dierenartsen die een deel van hun 
opleiding hebben gevolgd in het kader van 
andere opleidingen van ten minste 
gelijkwaardig niveau, indien dat 
opleidingsonderdeel al met succes is 
doorlopen.
Gedeeltelijke vrijstellingen mogen 
gewoonlijk niet worden verleend voor een 
studieperiode van meer dan een jaar of 
meer dan 60 studiepunten indien voor het 
voltooien van een studiejaar 60 
studiepunten vereist zijn. Bij uitzondering 
mag een gedeeltelijke vrijstelling worden 
verleend voor twee studiejaren of 120 
studiepunten.
Wanneer de lidstaten overwegen 
vrijstellingen van opleidingsonderdelen te 
verlenen, moeten zij volledig rekening 
houden met de gevolgen daarvan voor de 
veiligheid van de patiënt. 

Or. en

Motivering

De minimumopleidingseisen moeten flexibel genoeg zijn om te vermijden dat de lidstaten 
nodeloos beperkt worden in hun mogelijkheid om hun onderwijsstelsels te organiseren. 
Gedeeltelijke vrijstellingen moeten in aanmerking worden genomen in gevallen waar reeds een 
relevante opleiding is gevolgd.

Amendement 123
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Om in het belang van de 
patiënten de mobiliteit van 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg te vergroten en 
levenslang leren en permanente scholing 
te bevorderen, moet een kader worden 
ingesteld voor de geleidelijke 
gemeenschappelijke erkenning van de 
procedures van de lidstaten op het gebied 
van doorlopend onderwijs en opleiding 
door middel van de uitwisseling van 
informatie en goede praktijken tussen de 
lidstaten. Hiertoe overleggen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten aan de 
Commissie en de andere lidstaten publiek 
toegankelijke verslagen over hun 
procedures betreffende doorlopend 
onderwijs en opleiding voor 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidzorg. 

Or. en

Amendement 124
Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

aan de lidstaten worden overgelaten, ten
einde het kwalificatie- en 
competentieniveau van deze 
beroepsbeoefenaren te verhogen door de 
periode gedurende welke studenten 
algemeen vormend onderwijs moeten 
hebben genoten naar twaalf jaar te 
verlengen of de voorwaarde te stellen dat 
zij geslaagd moeten zijn voor een examen 
van een gelijkwaardig niveau.

Or. en

Amendement 125
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 126
Barbara Weiler
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

vroedkunde een stevige algemene 
schoolopleiding genoten hebben vooraleer 
de opleiding te mogen aanvatten.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) Het beroep van verpleeg- en 
verloskundige is de laatste drie decennia 
sterk geëvolueerd: zorgverlening in woon-
en leefgemeenschappen, ingewikkeldere 
behandelingen en constante technologische 
ontwikkelingen verlangen van verpleeg- en 
verloskundigen dat ze steeds meer 
verantwoordelijkheden kunnen dragen. Om 
aan deze complexe noden in de 
gezondheidszorg te kunnen voldoen, 
moeten studenten in de verpleeg- en 
vroedkunde een stevige algemene 
schoolopleiding genoten hebben, maar 
doorslaggevend zijn het niveau en de 
inhoud van de opleiding, die voortdurend 
aan de nieuwe uitdagingen aangepast 
moeten worden.

Or. de

Motivering

De richtlijn coördineert de minimumopleidingseisen. Doordat jaren en uren in artikel 31, lid 3, 
eerste alinea bij elkaar worden opgeteld, worden deze – net als bij artsen – aangescherpt. Met 
betrekking tot artsen wordt met de verschillende onderwijsstelsels in de lidstaten rekening 
gehouden in de vorm van een vermindering van de minimumopleidingsduur. Dit is ook nodig 
voor algemene ziekenverplegers.
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Amendement 129
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om het stelsel van automatische 
erkenning van medische en
tandheelkundige specialismen te
vereenvoudigen, moeten deze geïntegreerd 
worden in Richtlijn 2005/36/EG indien ze 
in ten minste een derde van de lidstaten 
gemeenschappelijk zijn.

(16) Om het stelsel van automatische 
erkenning van alle medische, 
tandheelkundige, farmaceutische en 
diergeneeskundige specialismen te 
vereenvoudigen, moeten deze geïntegreerd 
worden in Richtlijn 2005/36/EG indien ze 
in ten minste een derde van de lidstaten 
gemeenschappelijk zijn.

Or. fr

Amendement 130
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om het stelsel van automatische 
erkenning van medische en
tandheelkundige specialismen te 
vereenvoudigen, moeten deze geïntegreerd 
worden in Richtlijn 2005/36/EG indien ze 
in ten minste een derde van de lidstaten 
gemeenschappelijk zijn.

(16) Om het stelsel van automatische 
erkenning van medische, tandheelkundige
diergeneeskundige en farmaceutische
specialismen te vereenvoudigen, moeten 
deze geïntegreerd worden in Richtlijn 
2005/36/EG indien ze in ten minste een 
derde van de lidstaten gemeenschappelijk 
zijn.

Or. en

Amendement 131
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De mobiliteit van 
beroepsbeoefenaren in de 
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gezondheidszorg dient ook te worden 
beschouwd in de bredere context van het 
beleid ten aanzien van 
gezondheidswerkers in Europa, waarvoor 
een specifieke strategie op Europees 
niveau en in samenwerking met de 
lidstaten moet worden ontwikkeld om een 
zo hoog mogelijk niveau van patiënten- en 
consumentenbescherming te garanderen 
en tegelijkertijd de financiële en 
organisatorische duurzaamheid van de 
nationale zorgstelsels te waarborgen.

Or. en

Amendement 132
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Versterking van duale opleidingsstelsels.

Amendement 133
Heide Rühle, Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(18) Richtlijn 2005/36/EG moet de 
automatische erkenning bevorderen van 
kwalificaties voor beroepen die er 
momenteel niet van profiteren. Hierbij 
moet rekening gehouden worden met de 
bevoegdheid van de lidstaten om de 
vereiste beroepskwalificaties voor de 
uitoefening van beroepen op hun 
grondgebied, alsook de inhoud en de 
organisatie van hun stelsels voor 
onderwijs- en beroepsopleiding vast te 
stellen. Duale opleidingsstelsels zijn 
essentieel voor een lage 
jeugdwerkloosheid omdat ze nauw 
aansluiten op de behoeften van het 
bedrijfsleven. Daardoor vergemakkelijken 
ze overgang van school naar werk. Als 
derhalve gemeenschappelijke 
opleidingsbeginselen moeten worden 
opgesteld voor een gereglementeerd 
beroep waarvoor in een lidstaat al een 
duaal opleidingssysteem bestaat, moeten 
de gemeenschappelijke 
opleidingsbeginselen worden aangepast 
aan deze conceptuele benadering met 
inachtneming van de normen die in de 
lidstaat in kwestie gelden.

Or. de
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Amendement 134
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De gemeenschappelijke 
opleidingskaders zouden het ook mogelijk 
moeten maken om door middel van een 
automatische procedure erkenning te 
verkrijgen voor specialismen van 
gereglementeerde beroepen waarop 
krachtens hoofdstuk III van titel III een 
procedure van automatische erkenning op 
basis van coördinatie van de 
minimumopleidingseisen van toepassing 
is en waarvan de nieuwe specialismen 
geen voorwerp van deze procedure van 
automatische erkenning zijn. 

Or. fr

Amendement 135
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 136
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van de bepalingen inzake taalproeven.

Amendement 137
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Richtlijn 2005/36/EG legt al 
duidelijke taaleisen op aan 
beroepsbeoefenaren. De herziening van 
deze verplichting heeft de noodzaak 
aangetoond om de rol van de bevoegde 

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

autoriteiten en werkgevers toe te lichten, 
met name in het belang van de veiligheid 
van de patiënten. De bevoegde autoriteit 
heeft ten taak te onderzoeken of 
beroepsbeoefenaren over de nodige 
taalkennis beschikken om hun beroep te 
kunnen uitoefenen. De taalproeven 
moeten echter redelijk zijn en ook 
noodzakelijk voor de banen in kwestie en 
mogen geen reden zijn om 
beroepsbeoefenaren uit te sluiten van de 
arbeidsmarkt in de ontvangende lidstaat.

Or. en

Motivering

De rol van de bevoegde autoriteit moet worden verduidelijkt en nader worden omschreven.

Amendement 138
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(19) Richtlijn 2005/36/EG legt al een 
duidelijk taalvereiste op aan 
beroepsbeoefenaren. De herziening van 
deze verplichting heeft de noodzaak 
aangetoond om de rol van de bevoegde 
autoriteiten en werkgevers toe te lichten, 
met name in het belang van de veiligheid 
van de patiënt. Wanneer er sprake is van 
implicaties voor de veiligheid van de 
patiënt, kunnen de lidstaten de 
bevoegdheid om taalproeven af te nemen 
of daarop toezicht te houden overdragen 
aan bevoegde autoriteiten, of zij kunnen 
de taalproeven laten afnemen door 
werkgevers of andere organisaties. De 
taalproeven moeten echter redelijk zijn en 
ook noodzakelijk voor de banen in kwestie 
en mogen geen reden zijn om 
beroepsbeoefenaren uit te sluiten van de 
arbeidsmarkt in de ontvangende lidstaat.

Or. en
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Amendement 139
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(19) Richtlijn 2005/36/EG legt al 
duidelijke taaleisen op aan 
beroepsbeoefenaren. De herziening van 
deze verplichting heeft de noodzaak 
aangetoond om de rol van de bevoegde 
autoriteiten en werkgevers toe te lichten, 
met name in het belang van de veiligheid 
van patiënt en consument. De bevoegde 
autoriteit heeft ten taak te onderzoeken of 
beroepsbeoefenaren over de nodige 
taalvaardigheid beschikken om hun 
beroep te kunnen uitoefenen. Taalproeven 
die door of onder toezicht van de bevoegde 
autoriteit worden afgenomen, mogen geen 
afbreuk doen aan het recht van de 
werkgever om vervolgens een normale 
aanwervingsprocedure uit te voeren 
teneinde te onderzoeken of de 
beroepsbeoefenaar geschikt is voor de 
functie waarnaar hij solliciteert. De 
taalproeven moeten echter redelijk zijn en 
ook noodzakelijk voor de banen in kwestie.
Wat onder "redelijk" en "noodzakelijk" 
moet worden verstaan, moet in onderling 
overleg tussen de bevoegde autoriteiten en 
de nationale sociale partners binnen de 
sector in kwestie worden vastgesteld.
Indien een bepaald beroep niet onder het 
toezicht van een bevoegde autoriteit valt, 
dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat de 
taalproeven worden afgenomen door een 
erkend orgaan. 

Or. en

Amendement 140
Mikael Gustafsson
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(19) Richtlijn 2005/36/EG legt al 
duidelijke taaleisen op aan 
beroepsbeoefenaren. De herziening van 
deze verplichting heeft de noodzaak 
aangetoond om de rol van de bevoegde 
autoriteiten en werkgevers toe te lichten, 
met name in het belang van de veiligheid 
van de patiënten. Indien een 
beroepsbeoefenaar niet kan aantonen dat 
hij over de nodige taalvaardigheid 
beschikt, moet dit een reden kunnen zijn 
om hem uit te sluiten van de arbeidsmarkt 
in de ontvangende lidstaat, met name in 
het geval van beroepen die de gezondheid, 
de veiligheid van de patiënt of de 
volksgezondheid betreffen.

Or. en

Amendement 141
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De lidstaten mogen 
beroepsbeoefenaren uit andere lidstaten 
alleen verplichten aan te tonen dat zij zich 
voortdurend laten bijscholen, indien deze 
verplichting ook voor onderdanen van de 
ontvangende lidstaat geldt.

Or. en

Amendement 142
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. el

Motivering

Bij de erkenning van stages die worden volbracht in een andere lidstaat, gaat het om 
belanghebbenden die geen beroepsbeoefenaren zijn en bijgevolg niet vallen onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn.

Amendement 143
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 144
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om de mobiliteit te bevorderen van 
afgestudeerden die een bezoldigde stage 

(20) Om de mobiliteit te bevorderen van 
afgestudeerden die een stage willen 



AM\913241NL.doc 43/112 PE496.438v01-00

NL

willen volbrengen in een andere lidstaat 
waarin een dergelijke stage mogelijk is, 
moeten deze worden opgenomen in 
Richtlijn 2005/36/EG. Ook moet worden 
voorzien in de erkenning van hun stage 
door de lidstaat van oorsprong.

volbrengen in het kader van een opleiding 
voor een gereglementeerd beroep, 
ongeacht de hoogte en de aard van de 
bezoldiging, in een andere lidstaat waarin 
een dergelijke stage mogelijk is, moeten 
deze worden opgenomen in Richtlijn 
2005/36/EG. Ook moet worden voorzien in 
de erkenning van hun stage door de lidstaat 
van oorsprong.

Or. fr

Amendement 145
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) Om de mobiliteit te bevorderen van 
afgestudeerden die een stage willen 
volbrengen in een andere lidstaat waarin 
een dergelijke stage mogelijk is, moeten 
deze worden opgenomen in Richtlijn 
2005/36/EG. Ook moet worden voorzien in 
de erkenning van hun stage door de lidstaat 
van oorsprong. Aangezien het 
toepassingsgebied van de richtlijn wordt 
uitgebreid tot gedeeltelijk gekwalificeerde 
beroepsbeoefenaren, dient zij eveneens te 
waarborgen dat de sociale grondrechten 
worden geëerbiedigd die zijn verankerd in 
artikel 151 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, volgens 
hetwelk de Unie streeft naar de gestage 
verbetering van de arbeidsvoorwaarden. 
Derhalve moet bij deze richtlijn een 
kwaliteitskader worden opgezet in de vorm 
van minimumvoorwaarden waaraan 
beroepsbeoefenaren moeten voldoen 
opdat zij onder het toepassingsgebied van 
de richtlijn vallen.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van de redenen voor de in het amendement op artikel 55 bis voorgestelde 
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wijziging.

Amendement 146
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

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

Amendement 147
Andreas Schwab, Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) Om de mobiliteit te bevorderen van 
afgestudeerden die in het kader van een 
opleiding tot een gereglementeerd beroep 
een daartoe bestemde stage willen 
volbrengen in een andere lidstaat waarin 
een dergelijke stage mogelijk is, moeten 
deze worden opgenomen in Richtlijn 
2005/36/EG. Ook moet worden voorzien in 
de erkenning van hun stage door de lidstaat 
van oorsprong. De lidstaat van oorsprong 
kan echter de maximale duur van een in 
een andere lidstaat volbrachte stage 
beperken, indien dit voor toegang tot een 
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gereglementeerd beroep in de lidstaat van 
oorsprong verplicht is. De erkenning van 
de stage vormt geen vervanging voor het 
examen dat toegang geeft tot het beroep.

Or. de

Motivering

Onbezoldigde stages in het kader van een beroepsopleiding zijn hiervan niet uitgesloten. Hoewel 
de mobiliteit moet worden gestimuleerd, moeten de kwalitatieve eisen voor de toegang tot het 
beroep behouden blijven. Derhalve kan een stage niet in de plaats komen van het examen dat 
noodzakelijk is om toegang tot een beroep te krijgen.

Amendement 148
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) Om de mobiliteit te bevorderen van 
afgestudeerden die een stage willen 
volbrengen die aansluit op een leerplan 
voor een gereglementeerd beroep, en die 
een voorwaarde vormt voor het recht om 
dat beroep uit te oefenen, in een andere 
lidstaat waarin een dergelijke stage 
mogelijk is, moeten deze worden 
opgenomen in Richtlijn 2005/36/EG. Ook 
moet worden voorzien in de erkenning van 
hun stage door de lidstaat van oorsprong.

Or. fr

Amendement 149
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. es

Motivering

De verwijzing naar bezoldigde stages moet worden geschrapt, omdat dit als zodanig in principe 
geen gangbare praktijk is in Spanje en omdat de huidige economische situatie een verandering 
in dat opzicht nu onmogelijk zou maken. De onduidelijkheid in de richtlijn met betrekking tot 
bezoldigde stages zou veel problemen opleveren bij de toepassing ervan. Om die reden moet in 
de richtlijn, indien deze verwijzing gehandhaafd blijft, specifieker worden aangegeven of stages 
volgens enige maatstaf bezoldigd zijn en of er al dan niet een verplichting bestaat binnen 
lidstaten om alle sociale premies te betalen.

Amendement 150
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) Om de mobiliteit te bevorderen van 
afgestudeerden die een bezoldigde stage 
waardoor zij bepaalde professionele 
rechten verwerven en die onderdeel vormt 
van de opleiding voor een 
gereglementeerd beroep, willen 
volbrengen in een andere lidstaat waarin 
een dergelijke stage mogelijk is, moeten 
deze worden opgenomen in Richtlijn 
2005/36/EG. Ook moet worden voorzien in 
de erkenning van hun stage door de lidstaat 
van oorsprong.

Or. en

Amendement 151
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Stages moeten worden 
onderscheiden van gedeeltelijke toegang, 
zodat artikel 4 septies niet van toepassing 
is op stages. 

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Richtlijn 2005/36/EG voorziet in een 
stelsel van nationale contactpunten. Door 
de inwerkingtreding van Richtlijn 
2006/123/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 12 december 2006 
betreffende diensten op de interne markt24

en de invoering van één-loketten op grond 
van deze richtlijn bestaat een gevaar van 
overlapping. Daarom moeten de bij 
Richtlijn 2005/36/EG ingestelde nationale 
contactpunten worden uitgebouwd tot 
assistentiecentra waarvan de activiteiten 
zich toespitsen op het verstrekken van 
advies aan burgers, onder meer tijdens 
persoonlijke ontmoetingen, om ervoor te 
zorgen dat de dagelijkse toepassing van de 
internemarktregels in specifieke situaties 
van burgers op nationaal niveau wordt 
opgevolgd.

(21) Richtlijn 2005/36/EG voorziet in een 
stelsel van nationale contactpunten. Door 
de inwerkingtreding van Richtlijn 
2006/123/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 12 december 2006 
betreffende diensten op de interne markt24

en de invoering van één-loketten op grond 
van deze richtlijn bestaat een gevaar van 
overlapping. Daarom moeten bijvoorbeeld 
de bij Richtlijn 2005/36/EG ingestelde 
nationale contactpunten worden 
uitgebouwd tot assistentiecentra waarvan 
de activiteiten zich toespitsen op het 
verstrekken van advies aan burgers, onder 
meer tijdens persoonlijke ontmoetingen, 
om ervoor te zorgen dat de dagelijkse 
toepassing van de internemarktregels in 
specifieke situaties van burgers op 
nationaal niveau wordt opgevolgd.

Or. de

Amendement 153
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) Hoewel de richtlijn reeds 
gedetailleerde verplichtingen tot 
uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten bevat, moeten deze verplichtingen 
nog worden versterkt. De lidstaten moeten 
niet alleen reageren op een aanvraag om 
informatie, ze moeten andere lidstaten ook 
proactief waarschuwen. Een dergelijk 
waarschuwingssysteem moet vergelijkbaar 
zijn met dat van Richtlijn 2006/123/EG.
Bij deze richtlijn wordt een specifiek
alarmmechanisme ingevoerd. Aan alle 
lidstaten moet een waarschuwing worden 
afgegeven wanneer een beroepsbeoefenaar 
als gevolg van een tuchtrechtelijke 
maatregel of strafrechtelijke veroordeling 
niet langer bekwaam is om zijn beroep uit 
te oefenen. Deze waarschuwing moet 
worden geactiveerd via IMI, ongeacht of 
de beroepsbeoefenaar rechten heeft 
uitgeoefend krachtens Richtlijn 
2005/36/EG of de erkenning van zijn 
beroepskwalificaties heeft aangevraagd via 
de uitgifte van een Europese beroepskaart 
of een andere in die richtlijn vastgelegde 
methode. De waarschuwingsprocedure 
moet in overeenstemming zijn met de EU-
wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens en andere grondrechten.

Or. en

Amendement 154
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) Hoewel de richtlijn reeds 
gedetailleerde verplichtingen tot 
uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten bevat, moeten deze verplichtingen 
nog worden versterkt. De lidstaten moeten 
niet alleen reageren op een aanvraag om 
informatie, ze moeten andere lidstaten ook 
proactief waarschuwen. Een dergelijk 
waarschuwingssysteem moet vergelijkbaar 
zijn met dat van Richtlijn 2006/123/EG. 
Voor beroepen in de gezondheidszorg die 
een automatische erkenning krachtens 
Richtlijn 2005/36/EG genieten en voor 
beroepen die verband houden met de 
veiligheid van de patiënt en die onder het 
in titel III, hoofdstukken I en II, 
omschreven algemene stelsel van 
erkenning vallen, is echter een specifiek 
alarmmechanisme noodzakelijk. Dit moet 
ook gelden voor dierenartsen, tenzij de 
lidstaten het in Richtlijn 2006/123/EG 
vastgestelde alarmmechanisme reeds in 
werking hebben gesteld. Aan alle lidstaten 
moet een waarschuwing worden afgegeven 
wanneer een beroepsbeoefenaar als gevolg 
van een tuchtrechtelijke maatregel of 
strafrechtelijke veroordeling het recht 
verliest om naar een andere lidstaat te 
migreren of zijn beroep uit te oefenen, of 
wanneer aan een beroepsbeoefenaar 
beperkingen zijn opgelegd ten aanzien 
van zijn beroepsuitoefening als gevolg van 
een tuchtrechtelijke maatregel, of 
wanneer een beroepsbeoefenaar bij een 
aanvraag voor erkenning van 
beroepskwalificaties onjuiste gegevens 
heeft verstrekt of hiertoe een poging heeft 
ondernomen. Deze waarschuwing moet 
worden geactiveerd via IMI, ongeacht of 
de beroepsbeoefenaar rechten heeft 
uitgeoefend krachtens Richtlijn 
2005/36/EG of de erkenning van zijn 
beroepskwalificaties heeft aangevraagd via 
de uitgifte van een Europese beroepskaart 
of een andere in die richtlijn vastgelegde 
methode. De waarschuwingsprocedure 



PE496.438v01-00 50/112 AM\913241NL.doc

NL

moet in overeenstemming zijn met de EU-
wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens en andere grondrechten.

Or. en

Amendement 155
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) Hoewel de richtlijn reeds 
gedetailleerde verplichtingen tot 
uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten bevat, moeten deze verplichtingen 
nog worden versterkt. De lidstaten moeten 
niet alleen reageren op een aanvraag om 
informatie, ze moeten andere lidstaten ook 
proactief waarschuwen. Een dergelijk 
waarschuwingssysteem moet vergelijkbaar 
zijn met dat van Richtlijn 2006/123/EG. 
Voor beroepen in de gezondheidszorg die 
een automatische erkenning krachtens 
Richtlijn 2005/36/EG genieten, is echter 
een specifiek alarmmechanisme 
noodzakelijk. Dit moet ook gelden voor 
dierenartsen, tenzij de lidstaten het in 
Richtlijn 2006/123/EG vastgestelde 
alarmmechanisme reeds in werking hebben 
gesteld. Aan alle lidstaten moet een 
waarschuwing worden afgegeven wanneer 
een beroepsbeoefenaar als gevolg van een 
tuchtrechtelijke maatregel of 
strafrechtelijke veroordeling in de lidstaat 
van oorsprong of in een andere lidstaat bij 
een definitief besluit van een bevoegde 
instantie het recht is ontnomen zijn beroep 
uit te oefenen of wanneer hem 
beperkingen zijn opgelegd bij de 
uitoefening van zijn beroep. Tevens moet 
een waarschuwing aan de lidstaten 
worden afgegeven wanneer een 
beroepsbeoefenaar bij een aanvraag voor 
erkenning van beroepskwalificaties 
gebruik heeft gemaakt van vervalste 
documenten of hiertoe een poging heeft 
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persoonsgegevens en andere grondrechten. ondernomen. Deze waarschuwing moet 
worden geactiveerd via IMI, ongeacht of 
de beroepsbeoefenaar rechten heeft 
uitgeoefend krachtens Richtlijn 
2005/36/EG of de erkenning van zijn 
beroepskwalificaties heeft aangevraagd via 
de uitgifte van een Europese beroepskaart 
of een andere in die richtlijn vastgelegde 
methode. De waarschuwingsprocedure 
moet in overeenstemming zijn met de EU-
wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens en andere grondrechten.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van de werking van het alarmmechanisme.

Amendement 156
Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

strafrechtelijke veroordeling bij een 
definitief besluit van een rechtbank of een 
bevoegde autoriteit permanent of tijdelijk
het recht is ontnomen om zijn beroep uit te 
oefenen of wanneer hem beperkingen zijn 
opgelegd bij de uitoefening van zijn 
beroep. Deze waarschuwing moet worden 
geactiveerd via IMI, ongeacht of de 
beroepsbeoefenaar rechten heeft 
uitgeoefend krachtens Richtlijn 
2005/36/EG of de erkenning van zijn 
beroepskwalificaties heeft aangevraagd via 
de uitgifte van een Europese beroepskaart 
of een andere in die richtlijn vastgelegde 
methode. De waarschuwingsprocedure 
moet in overeenstemming zijn met de EU-
wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens en andere grondrechten.

Or. en

Amendement 157
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Hoewel de richtlijn reeds 
gedetailleerde verplichtingen tot 
uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten bevat, moeten deze verplichtingen 
nog worden versterkt. De lidstaten moeten 
niet alleen reageren op een aanvraag om 
informatie, ze moeten andere lidstaten ook 
proactief waarschuwen. Een dergelijk 
waarschuwingssysteem moet vergelijkbaar 
zijn met dat van Richtlijn 2006/123/EG. 
Voor beroepen in de gezondheidszorg die 
een automatische erkenning krachtens 
Richtlijn 2005/36/EG genieten, is echter 
een specifiek alarmmechanisme 
noodzakelijk. Dit moet ook gelden voor 
dierenartsen, tenzij de lidstaten het in 
Richtlijn 2006/123/EG vastgestelde 
alarmmechanisme reeds in werking hebben 
gesteld. Aan alle lidstaten moet een 
waarschuwing worden afgegeven wanneer 

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

lidstaat van oorsprong of de ontvangende 
lidstaat tijdelijk of permanent het recht 
ontzegd is zijn beroep uit te oefenen. Deze 
waarschuwing moet worden geactiveerd 
via IMI, ongeacht of de beroepsbeoefenaar 
rechten heeft uitgeoefend krachtens 
Richtlijn 2005/36/EG of de erkenning van 
zijn beroepskwalificaties heeft 
aangevraagd via de uitgifte van een 
Europese beroepskaart of een andere in die 
richtlijn vastgelegde methode. De 
waarschuwingsprocedure moet in 
overeenstemming zijn met de EU-
wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens en andere grondrechten.

Or. en

Amendement 158
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

ontzegd is zijn beroep uit te oefenen, of 
wanneer beperkingen zijn opgelegd of 
voorwaarden zijn gesteld met betrekking 
tot het recht van de beroepsbeoefenaar tot 
uitoefening van zijn beroep. Deze 
waarschuwing moet worden geactiveerd 
via IMI, ongeacht of de beroepsbeoefenaar 
rechten heeft uitgeoefend krachtens 
Richtlijn 2005/36/EG of de erkenning van 
zijn beroepskwalificaties heeft 
aangevraagd via de uitgifte van een 
Europese beroepskaart of een andere in die 
richtlijn vastgelegde methode. De 
waarschuwingsprocedure moet in 
overeenstemming zijn met de EU-
wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens en andere grondrechten.

Or. en

Amendement 159
Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Een van de grootste problemen 
waarmee een burger die in een andere 
lidstaat wil gaan werken, geconfronteerd 
wordt, is de complexiteit van en 
onzekerheid over de administratieve 
procedures die gevolgd moeten worden. 
Richtlijn 2006/123/EG verplicht de 
lidstaten al om gemakkelijke toegang te 
bieden tot informatie en afhandeling van 
procedures via de één-loketten. Burgers die 
hun kwalificaties krachtens Richtlijn 
2005/36/EG erkend willen zien, kunnen al 
een beroep doen op de één-loketten indien 
ze onder Richtlijn 2006/123/EG vallen. 
Werkzoekenden en gezondheidswerkers 
vallen echter niet onder Richtlijn 
2006/123/EG en de beschikbare informatie 
blijft schaars. Deze informatie moet 
daarom vanuit het perspectief van de 
gebruiker gepreciseerd worden en ze moet 
ook gemakkelijk beschikbaar zijn. 

(23) Een van de grootste problemen 
waarmee een burger die in een andere 
lidstaat wil gaan werken, geconfronteerd 
wordt, is de complexiteit van en 
onzekerheid over de administratieve 
procedures die gevolgd moeten worden. 
Richtlijn 2006/123/EG verplicht de 
lidstaten al om gemakkelijke toegang te 
bieden tot informatie en afhandeling van 
procedures via de één-loketten. Burgers die 
hun kwalificaties krachtens Richtlijn 
2005/36/EG erkend willen zien, kunnen al 
een beroep doen op de één-loketten indien 
ze onder Richtlijn 2006/123/EG vallen. 
Werkzoekenden en gezondheidswerkers 
vallen echter niet onder Richtlijn 
2006/123/EG en de beschikbare informatie 
blijft schaars. Deze informatie moet 
daarom vanuit het perspectief van de 
gebruiker gepreciseerd worden en ze moet 
ook gemakkelijk beschikbaar zijn. 
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Belangrijk is eveneens dat de lidstaten niet 
alleen verantwoordelijkheid op nationaal 
niveau nemen, maar ook samenwerken met 
elkaar en met de Commissie om ervoor te 
zorgen dat beroepsbeoefenaren over heel 
de Europese Unie gemakkelijke toegang tot 
gebruiksvriendelijke en meertalige 
informatie hebben en de procedures via de 
één-loketten kunnen afhandelen. Er moeten 
links beschikbaar worden gesteld naar 
andere websites, zoals de portaalsite Uw 
Europa.

Belangrijk is eveneens dat de lidstaten niet 
alleen verantwoordelijkheid op nationaal 
niveau nemen, maar ook samenwerken met 
elkaar en met de Commissie om ervoor te 
zorgen dat beroepsbeoefenaren over heel 
de Europese Unie gemakkelijke toegang tot 
gebruiksvriendelijke en meertalige 
informatie (ten minste in de taal van de 
lidstaat van oorsprong en die van het 
ontvangende land) hebben en de 
procedures via de één-loketten kunnen 
afhandelen. Er moeten links beschikbaar 
worden gesteld naar andere websites, zoals 
de portaalsite Uw Europa.

Or. en

Amendement 160
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Een van de grootste problemen 
waarmee een burger die in een andere 
lidstaat wil gaan werken, geconfronteerd 
wordt, is de complexiteit van en 
onzekerheid over de administratieve 
procedures die gevolgd moeten worden. 
Richtlijn 2006/123/EG verplicht de 
lidstaten al om gemakkelijke toegang te 
bieden tot informatie en afhandeling van 
procedures via de één-loketten. Burgers die 
hun kwalificaties krachtens Richtlijn 
2005/36/EG erkend willen zien, kunnen al 
een beroep doen op de één-loketten indien 
ze onder Richtlijn 2006/123/EG vallen. 
Werkzoekenden en gezondheidswerkers 
vallen echter niet onder Richtlijn 
2006/123/EG en de beschikbare informatie 
blijft schaars. Deze informatie moet 
daarom vanuit het perspectief van de 
gebruiker gepreciseerd worden en ze moet 
ook gemakkelijk beschikbaar zijn. 
Belangrijk is eveneens dat de lidstaten niet 
alleen verantwoordelijkheid op nationaal 
niveau nemen, maar ook samenwerken met 

(23) Een van de grootste problemen 
waarmee een burger die in een andere 
lidstaat wil gaan werken, geconfronteerd 
wordt, is de complexiteit van en 
onzekerheid over de administratieve 
procedures die gevolgd moeten worden. 
Richtlijn 2006/123/EG verplicht de 
lidstaten al om gemakkelijke toegang te 
bieden tot informatie en afhandeling van 
procedures via de één-loketten. Burgers die 
hun kwalificaties krachtens Richtlijn 
2005/36/EG erkend willen zien, kunnen al 
een beroep doen op de één-loketten indien 
ze onder Richtlijn 2006/123/EG vallen. 
Werkzoekenden en gezondheidswerkers 
vallen echter niet onder Richtlijn 
2006/123/EG en de beschikbare informatie 
blijft schaars. Deze informatie moet 
daarom vanuit het perspectief van de 
gebruiker gepreciseerd worden en ze moet 
ook gemakkelijk beschikbaar zijn. 
Belangrijk is eveneens dat de lidstaten niet 
alleen verantwoordelijkheid op nationaal 
niveau nemen, maar ook samenwerken met 
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elkaar en met de Commissie om ervoor te 
zorgen dat beroepsbeoefenaren over heel 
de Europese Unie gemakkelijke toegang tot 
gebruiksvriendelijke en meertalige 
informatie hebben en de procedures via de 
één-loketten kunnen afhandelen. Er moeten 
links beschikbaar worden gesteld naar 
andere websites, zoals de portaalsite Uw 
Europa.

elkaar en met de Commissie om ervoor te 
zorgen dat beroepsbeoefenaren over heel 
de Europese Unie gemakkelijke toegang tot 
gebruiksvriendelijke en meertalige 
informatie hebben en de procedures zo 
eenvoudig mogelijk, bijvoorbeeld binnen 
het toepassingsgebied van Richtlijn 
2005/36/EG, via de één-loketten kunnen 
afhandelen. Er moeten links beschikbaar 
worden gesteld naar andere websites, zoals 
de portaalsite Uw Europa.

Or. de

Amendement 161
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Teneinde bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van Richtlijn 2005/36/EG aan 
te vullen of te wijzigen moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd ten aanzien van de bijwerking 
van bijlage I, de vaststelling van de 
criteria voor de berekening van de aan de 
Europese beroepskaart verbonden kosten, 
het nader bepalen van de voor de 
Europese beroepskaart vereiste 
documenten, de aanpassingen in de lijst 
van activiteiten opgenomen in bijlage IV,
de aanpassingen van de punten 5.1.1 tot 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 
en 5.7.1 van bijlage V, het toelichten van 
de kennis en vaardigheden van artsen, 
algemeen verantwoordelijk 
ziekenverplegers, tandartsen, 
dierenartsen, verloskundigen, apothekers 
en architecten, de aanpassing van de 
minimale opleidingsduur voor 
gespecialiseerde artsen en tandartsen, de 
opneming van nieuwe medische 
specialismen in punt 5.1.3 van bijlage V, 

(24) Teneinde bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van Richtlijn 2005/36/EG aan 
te vullen of te wijzigen moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd ten aanzien van de bijwerking 
van bijlage I, de aanpassingen in de lijst 
van activiteiten opgenomen in bijlage IV, 
de aanpassing van de minimale 
opleidingsduur voor gespecialiseerde 
artsen en tandartsen, de opneming van 
nieuwe medische specialismen in punt 
5.1.3 van bijlage V, de wijzigingen aan de 
lijst zoals uiteengezet in de punten 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 en 5.6.1 van bijlage V, 
de invoeging van nieuwe tandheelkundige 
specialismen in punt 5.3.3 van bijlage V, 
en het nader bepalen van de 
toepassingsvoorwaarden voor de 
gemeenschappelijke opleidingskaders. Het 
is van bijzonder belang dat de Commissie 
zorgt voor passende raadpleging van 
deskundigen op Europees en nationaal 
niveau. Bij het voorbereiden en opstellen 
van gedelegeerde handelingen dient de 
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de wijzigingen aan de lijst zoals 
uiteengezet in de punten 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 en 5.6.1 van bijlage V, de invoeging 
van nieuwe tandheelkundige specialismen 
in punt 5.3.3 van bijlage V, en het nader 
bepalen van de toepassingsvoorwaarden 
voor zowel de gemeenschappelijke 
opleidingskaders als de 
gemeenschappelijke opleidingsproeven. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op transparante en passende 
wijze bij het Europees Parlement en de 
Raad worden ingediend.]

Or. de

Motivering

Overeenkomstig artikel 166 VWEU zijn de lidstaten verantwoordelijk voor de inhoud van 
beroepsopleidingen.

Amendement 162
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Teneinde bepaalde niet-essentiële
onderdelen van Richtlijn 2005/36/EG aan 
te vullen of te wijzigen moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd ten aanzien van de bijwerking 
van bijlage I, de vaststelling van de criteria 
voor de berekening van de aan de Europese 
beroepskaart verbonden kosten, het nader 
bepalen van de voor de Europese 
beroepskaart vereiste documenten, de 

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

nader bepalen van de 
toepassingsvoorwaarden voor zowel de 
gemeenschappelijke opleidingskaders als 
de gemeenschappelijke opleidingsproeven. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau en via het forum of de 
fora van belanghebbenden als bedoeld in 
artikel 57 quater. Met name dienen de 
beroepsbeoefenaren overeenkomstig 
artikel 58 bis (nieuw) te worden 
geraadpleegd en dienen hun voorstellen te 
worden geïntegreerd in gedelegeerde 
handelingen ten aanzien van de 
aanpassingen in de lijst van activiteiten 
opgenomen in bijlage IV, de aanpassingen 
van de punten 5.1.1 tot 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 en 5.7.1 van 
bijlage V, het toelichten van de kennis en 
vaardigheden van artsen, algemeen 
verantwoordelijk ziekenverplegers, 
tandartsen, dierenartsen, verloskundigen, 
apothekers en architecten, de aanpassing 
van de minimale opleidingsduur voor 
gespecialiseerde artsen en tandartsen, de 
opneming van nieuwe medische 
specialismen in punt 5.1.3 van bijlage V, 
de wijzigingen aan de lijst zoals 
uiteengezet in de punten 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 en 5.6.1 van bijlage V, en de 
invoeging van nieuwe tandheelkundige 
specialismen in punt 5.3.3 van bijlage V. 
De Commissie moet bij de voorbereiding 
en opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 163
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(24) Teneinde bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van Richtlijn 2005/36/EG aan 
te vullen of te wijzigen moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd ten aanzien van de bijwerking 
van bijlage I, het nader bepalen van de 
voor de Europese beroepskaart vereiste 
documenten, de aanpassingen in de lijst 
van activiteiten opgenomen in bijlage IV, 
de aanpassingen van de punten 5.1.1 tot 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 
en 5.7.1 van bijlage V, het toelichten van 
de kennis en vaardigheden van artsen, 
algemeen verantwoordelijk 
ziekenverplegers, tandartsen, dierenartsen, 
verloskundigen, apothekers en architecten, 
de aanpassing van de minimale 
opleidingsduur voor gespecialiseerde 
artsen en tandartsen, de opneming van 
nieuwe medische specialismen in punt 
5.1.3 van bijlage V, de wijzigingen aan de 
lijst zoals uiteengezet in de punten 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 en 5.6.1 van bijlage V, 
de invoeging van nieuwe tandheelkundige 
specialismen in punt 5.3.3 van bijlage V, 
en het nader bepalen van de 
toepassingsvoorwaarden voor zowel de 
gemeenschappelijke opleidingskaders als 
de gemeenschappelijke opleidingsproeven. 
Het is daarbij van bijzonder belang dat de 
Commissie zorg draagt voor een passende 
vertegenwoordiging en passende 
raadpleging, onder meer middels 
inschakeling van deskundigen op zowel 
Europees als nationaal niveau. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste en transparante wijze gelijktijdig 
worden toegezonden aan het Europees 
Parlement en de Raad.
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Or. en

Motivering

Wanneer de Commissie gedelegeerde handelingen vaststelt, moet zij zorgen voor een passende 
raadpleging van relevante belanghebbenden en betrokken organisaties. Dit is nodig om een 
geharmoniseerd en soepel proces van transparantie en samenwerking te waarborgen wanneer 
besluiten op EU-niveau worden genomen.

Amendement 164
Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Teneinde bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van Richtlijn 2005/36/EG aan 
te vullen of te wijzigen moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd ten aanzien van de bijwerking 
van bijlage I, de vaststelling van de criteria 
voor de berekening van de aan de Europese 
beroepskaart verbonden kosten, het nader 
bepalen van de voor de Europese 
beroepskaart vereiste documenten, de 
aanpassingen in de lijst van activiteiten 
opgenomen in bijlage IV, de aanpassingen 
van de punten 5.1.1 tot 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2,
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 en 5.7.1 van 
bijlage V, het toelichten van de kennis en 
vaardigheden van artsen, algemeen 
verantwoordelijk ziekenverplegers, 
tandartsen, dierenartsen, verloskundigen, 
apothekers en architecten, de aanpassing 
van de minimale opleidingsduur voor 
gespecialiseerde artsen en tandartsen, de 
opneming van nieuwe medische 
specialismen in punt 5.1.3 van bijlage V, 
de wijzigingen aan de lijst zoals 
uiteengezet in de punten 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 en 5.6.1 van bijlage V, de invoeging 
van nieuwe tandheelkundige specialismen 
in punt 5.3.3 van bijlage V, en het nader 
bepalen van de toepassingsvoorwaarden 

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

voor zowel de gemeenschappelijke 
opleidingskaders als de 
gemeenschappelijke opleidingsproeven. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, op basis van 
duidelijke regels voor de raadpleging van 
belanghebbenden die in artikel 58 zijn 
vastgesteld. De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 165
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

apothekers en architecten, de aanpassing 
van de minimale opleidingsduur voor 
gespecialiseerde artsen en tandartsen, de 
opneming van nieuwe medische 
specialismen in punt 5.1.3 van bijlage V, 
de wijzigingen aan de lijst zoals 
uiteengezet in de punten 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 en 5.6.1 van bijlage V, de invoeging 
van nieuwe tandheelkundige specialismen 
in punt 5.3.3 van bijlage V, en het nader 
bepalen van de toepassingsvoorwaarden 
voor zowel de gemeenschappelijke 
opleidingskaders als de 
gemeenschappelijke opleidingsproeven. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat waarbij de belanghebbenden in 
de verschillende beroepen 
vertegenwoordigd zijn, onder meer 
middels inschakeling van deskundigen op 
zowel Europees als nationaal niveau. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste en transparante wijze gelijktijdig 
worden toegezonden aan het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 166
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Teneinde bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van Richtlijn 2005/36/EG aan 
te vullen of te wijzigen moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd ten aanzien van de bijwerking 
van bijlage I, de vaststelling van de criteria 

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

voor de berekening van de aan de Europese 
beroepskaart verbonden kosten, het nader 
bepalen van de voor de Europese 
beroepskaart vereiste documenten, de 
aanpassingen in de lijst van activiteiten 
opgenomen in bijlage IV, de aanpassingen 
van de punten 5.1.1 tot 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 en 5.7.1 van 
bijlage V, het ondersteunen van de 
erkenning van specialistische 
kwalificaties van afgestudeerden in de 
overeenkomstig titel III, hoofdstuk III, 
gereglementeerde beroepen waarvoor nog 
geen specifieke erkenningsstelsels 
bestaan, het toelichten van de kennis en 
vaardigheden van artsen, algemeen 
verantwoordelijk ziekenverplegers, 
tandartsen, dierenartsen, verloskundigen, 
apothekers en architecten, de aanpassing 
van de minimale opleidingsduur voor 
gespecialiseerde artsen en tandartsen, de 
opneming van nieuwe medische 
specialismen in punt 5.1.3 van bijlage V, 
de wijzigingen aan de lijst zoals 
uiteengezet in de punten 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 en 5.6.1 van bijlage V, de invoeging 
van nieuwe tandheelkundige specialismen 
in punt 5.3.3 van bijlage V, en het nader 
bepalen van de toepassingsvoorwaarden 
voor zowel de gemeenschappelijke 
opleidingskaders als de 
gemeenschappelijke opleidingsproeven. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 167
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen waarbij 
gemeenschappelijke en uniforme regels 
worden vastgesteld met betrekking tot de 
specificaties van de Europese beroepskaart 
voor specifieke beroepen, het format van 
de Europese beroepskaart, de vertalingen 
die nodig zijn om een aanvraag voor afgifte 
van een Europese beroepskaart te 
ondersteunen, gegevens voor de 
beoordeling van de aanvragen voor een 
Europese beroepskaart, de technologische 
specificaties en de maatregelen die nodig 
zijn om de integriteit, vertrouwelijkheid en 
nauwkeurigheid van de informatie op de 
Europese beroepskaart en in het IMI-
bestand te waarborgen, de voorwaarden en 
procedures voor de beschikbaarstelling van 
een Europese beroepskaart, de 
voorwaarden voor toegang tot het IMI-
bestand, de technologische middelen en de 
procedures voor de verificatie van de 
authenticiteit en de geldigheid van een 
Europese beroepskaart en de 
tenuitvoerlegging van het 
waarschuwingsmechanisme, dient de 
raadplegingsprocedure te worden gevolgd, 
gezien de technologische aard van deze 
uitvoeringshandelingen.

Voor de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen waarbij 
gemeenschappelijke en uniforme regels 
worden vastgesteld met betrekking tot de 
specificaties van de Europese beroepskaart 
voor specifieke beroepen, het format van 
de Europese beroepskaart, de vertalingen 
die nodig zijn om een aanvraag voor afgifte 
van een Europese beroepskaart te 
ondersteunen, gegevens voor de 
beoordeling van de aanvragen voor een 
Europese beroepskaart, de technologische 
specificaties en de maatregelen die nodig 
zijn om de integriteit, vertrouwelijkheid en 
nauwkeurigheid van de informatie op de 
Europese beroepskaart en in het IMI-
bestand te waarborgen, de voorwaarden en 
procedures voor de beschikbaarstelling van 
een Europese beroepskaart, de 
voorwaarden voor toegang tot het IMI-
bestand, de technologische middelen en de 
procedures voor de verificatie van de 
authenticiteit en de geldigheid van een 
Europese beroepskaart en de 
tenuitvoerlegging van het 
waarschuwingsmechanisme, dient de 
onderzoeksprocedure te worden gevolgd.

Or. de

Amendement 168
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Voor de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen waarbij 
gemeenschappelijke en uniforme regels 
worden vastgesteld met betrekking tot de

(26) Voor de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen waarbij 
gemeenschappelijke en uniforme regels 
worden vastgesteld met betrekking tot het 
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specificaties van de Europese 
beroepskaart voor specifieke beroepen, het 
format van de Europese beroepskaart, de 
vertalingen die nodig zijn om een aanvraag 
voor afgifte van een Europese beroepskaart 
te ondersteunen, gegevens voor de 
beoordeling van de aanvragen voor een 
Europese beroepskaart, de technologische 
specificaties en de maatregelen die nodig 
zijn om de integriteit, vertrouwelijkheid en 
nauwkeurigheid van de informatie op de 
Europese beroepskaart en in het IMI-
bestand te waarborgen, de voorwaarden en 
procedures voor de beschikbaarstelling van 
een Europese beroepskaart, de 
voorwaarden voor toegang tot het IMI-
bestand, de technologische middelen en de 
procedures voor de verificatie van de 
authenticiteit en de geldigheid van een 
Europese beroepskaart en de 
tenuitvoerlegging van het 
waarschuwingsmechanisme, dient de 
raadplegingsprocedure te worden gevolgd, 
gezien de technologische aard van deze 
uitvoeringshandelingen.

format van de Europese beroepskaart, de 
vertalingen die nodig zijn om een aanvraag 
voor afgifte van een Europese beroepskaart 
te ondersteunen, gegevens voor de 
beoordeling van de aanvragen voor een 
Europese beroepskaart, de technologische 
specificaties en de maatregelen die nodig 
zijn om de integriteit, vertrouwelijkheid en 
nauwkeurigheid van de informatie op de 
Europese beroepskaart en in het IMI-
bestand te waarborgen, de voorwaarden en 
procedures voor de beschikbaarstelling van 
een Europese beroepskaart, de 
voorwaarden voor toegang tot het IMI-
bestand, de technologische middelen en de 
procedures voor de verificatie van de 
authenticiteit en de geldigheid van een 
Europese beroepskaart en de 
tenuitvoerlegging van het 
waarschuwingsmechanisme, dient de 
raadplegingsprocedure te worden gevolgd, 
gezien de technologische aard van deze 
uitvoeringshandelingen.

Or. fr

Amendement 169
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Voor de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen waarbij 
gemeenschappelijke en uniforme regels 
worden vastgesteld met betrekking tot de 
specificaties van de Europese beroepskaart 
voor specifieke beroepen, het format van 
de Europese beroepskaart, de vertalingen 
die nodig zijn om een aanvraag voor afgifte 
van een Europese beroepskaart te 
ondersteunen, gegevens voor de 
beoordeling van de aanvragen voor een 
Europese beroepskaart, de technologische 
specificaties en de maatregelen die nodig 

(26) Voor de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen waarbij 
gemeenschappelijke en uniforme regels 
worden vastgesteld met betrekking tot de 
specificaties van de Europese beroepskaart 
voor specifieke beroepen, het format van 
de Europese beroepskaart, de vertalingen 
die nodig zijn om een aanvraag voor afgifte 
van een Europese beroepskaart te 
ondersteunen, gegevens voor de 
beoordeling van de aanvragen voor een 
Europese beroepskaart, de technologische 
specificaties en de maatregelen die nodig 
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zijn om de integriteit, vertrouwelijkheid en 
nauwkeurigheid van de informatie op de 
Europese beroepskaart en in het IMI-
bestand te waarborgen, de voorwaarden en 
procedures voor de beschikbaarstelling van 
een Europese beroepskaart, de 
voorwaarden voor toegang tot het IMI-
bestand, de technologische middelen en de 
procedures voor de verificatie van de 
authenticiteit en de geldigheid van een 
Europese beroepskaart en de 
tenuitvoerlegging van het 
waarschuwingsmechanisme, dient de 
raadplegingsprocedure te worden gevolgd, 
gezien de technologische aard van deze 
uitvoeringshandelingen.

zijn om de integriteit, vertrouwelijkheid en 
nauwkeurigheid van de informatie op de 
Europese beroepskaart en in het IMI-
bestand te waarborgen, de voorwaarden en 
procedures voor de beschikbaarstelling van 
een Europese beroepskaart, de 
voorwaarden voor toegang tot het IMI-
bestand, de technologische middelen en de 
procedures voor de verificatie van de 
authenticiteit en de geldigheid van een 
Europese beroepskaart en de 
tenuitvoerlegging van het 
waarschuwingsmechanisme, dient de 
onderzoeksprocedure te worden gevolgd, 
gezien de technologische aard van deze 
uitvoeringshandelingen. Waar nodig kan 
de Commissie proefprojecten en 
raadplegingen uitvoeren en rekening 
houden met voorstellen van 
beroepsorganisaties als bedoeld in artikel 
58 bis (nieuw), fora van belanghebbenden 
als bedoeld in artikel 57 quater ten einde 
de werking van de regels en procedures te 
evalueren die zij beoogt in de 
uitvoeringshandeling(en) op te nemen. 

Or. en

Amendement 170
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Voor de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen waarbij 
gemeenschappelijke en uniforme regels 
worden vastgesteld met betrekking tot de 
specificaties van de Europese beroepskaart 
voor specifieke beroepen, het format van 
de Europese beroepskaart, de vertalingen 
die nodig zijn om een aanvraag voor afgifte 
van een Europese beroepskaart te 
ondersteunen, gegevens voor de 
beoordeling van de aanvragen voor een 
Europese beroepskaart, de technologische 
specificaties en de maatregelen die nodig 

(26) Voor de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen waarbij 
gemeenschappelijke en uniforme regels 
worden vastgesteld met betrekking tot de 
specificaties van de Europese beroepskaart 
voor specifieke beroepen die daarom 
hebben verzocht, het format van de 
Europese beroepskaart, de vertalingen die 
nodig zijn om een aanvraag voor afgifte 
van een Europese beroepskaart te 
ondersteunen, gegevens voor de 
beoordeling van de aanvragen voor een 
Europese beroepskaart, de technologische 
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zijn om de integriteit, vertrouwelijkheid en 
nauwkeurigheid van de informatie op de 
Europese beroepskaart en in het IMI-
bestand te waarborgen, de voorwaarden en 
procedures voor de beschikbaarstelling van 
een Europese beroepskaart, de 
voorwaarden voor toegang tot het IMI-
bestand, de technologische middelen en de 
procedures voor de verificatie van de 
authenticiteit en de geldigheid van een 
Europese beroepskaart en de 
tenuitvoerlegging van het 
waarschuwingsmechanisme, dient de 
raadplegingsprocedure te worden gevolgd, 
gezien de technologische aard van deze 
uitvoeringshandelingen.

specificaties en de maatregelen die nodig 
zijn om de integriteit, vertrouwelijkheid en 
nauwkeurigheid van de informatie op de 
Europese beroepskaart en in het IMI-
bestand te waarborgen, de voorwaarden en 
procedures voor de beschikbaarstelling van 
een Europese beroepskaart, de 
voorwaarden voor toegang tot het IMI-
bestand, de technologische middelen en de 
procedures voor de verificatie van de 
authenticiteit en de geldigheid van een 
Europese beroepskaart en de 
tenuitvoerlegging van het 
waarschuwingsmechanisme, dient de 
raadplegingsprocedure te worden gevolgd, 
gezien de technologische aard van deze 
uitvoeringshandelingen.

Or. el

Motivering

Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat de invoering van een beroepskaart een facultatief karakter 
heeft.

Amendement 171
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Voor de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen waarbij 
gemeenschappelijke en uniforme regels 
worden vastgesteld met betrekking tot de 
noodzaak om een Europese beroepskaart 
voor een gereglementeerd beroep in te 
voeren, dient de onderzoeksprocedure te 
worden gevolgd. 

Or. fr

Amendement 172
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Gezien de positieve ervaringen met de 
in Richtlijn 2006/123/EG vastgelegde 
wederzijdse beoordeling moet een 
soortgelijk beoordelingssysteem worden 
opgenomen in Richtlijn 2005/36/EG. De 
lidstaten moeten meedelen welke 
beroepen gereglementeerd zijn en 
waarom, en moeten hun bevindingen 
onder elkaar bespreken. Een dergelijk 
systeem zou bijdragen tot meer 
transparantie op de professionele-
dienstenmarkt.

Schrappen

Or. de

Amendement 173
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Gezien de positieve ervaringen met de 
in Richtlijn 2006/123/EG vastgelegde 
wederzijdse beoordeling moet een 
soortgelijk beoordelingssysteem worden 
opgenomen in Richtlijn 2005/36/EG. De 
lidstaten moeten meedelen welke 
beroepen gereglementeerd zijn en 
waarom, en moeten hun bevindingen 
onder elkaar bespreken. Een dergelijk 
systeem zou bijdragen tot meer 
transparantie op de professionele-
dienstenmarkt.

Schrappen

Or. en

Amendement 174
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Deze richtlijn is ook van 
toepassing op vrije beroepen, voor zover 
deze zijn gereglementeerd, waaronder 
overeenkomstig onderhavige richtlijn 
beroepen worden verstaan die worden 
uitgeoefend op grond van een relevante 
beroepskwalificatie door een persoon die 
persoonlijk, op eigen 
verantwoordelijkheid en professioneel 
onafhankelijk, intellectueel-ideële 
prestaties verricht ten behoeve van de 
opdrachtgever en de samenleving in het 
algemeen. De beroepsuitoefening kan in 
de lidstaten, in overeenstemming met het 
Verdrag, onderworpen zijn aan specifieke 
juridische verplichtingen, die gebaseerd 
zijn op nationale wetgeving en de in dit 
kader door de betrokken 
beroepsvertegenwoordiging zelfstandig 
vastgestelde regels, die borg staan en 
bevorderend zijn voor de professionaliteit, 
de kwaliteit van de dienstverlening en de 
vertrouwensrelatie met de opdrachtgever.

Or. de

Amendement 175
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Amendement 176
Sirpa Pietikäinen
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 177
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze richtlijn stelt ook de regels vast voor 
de gedeeltelijke toegang tot bepaalde 
gereglementeerde beroepen.

Or. de

Amendement 178
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze richtlijn stelt ook de regels vast voor 
de gedeeltelijke toegang tot bepaalde 
gereglementeerde beroepen, alsook voor 
de toegang tot een stage in het kader van 
een opleiding voor een gereglementeerd 
beroep, ongeacht de hoogte en de aard 
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volbracht wordt. van de bezoldiging, en de erkenning van 
een stage die in een andere lidstaat 
volbracht wordt.

Or. fr

Amendement 179
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 180
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 181
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 1 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

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

Amendement 182
Mikael Gustafsson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 183
Robert Rochefort

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

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

Deze richtlijn stelt ook de regels vast voor 
de gedeeltelijke toegang tot een 
gereglementeerd beroep alsook voor de 
toegang tot een stage die aansluit op een 
leerplan voor een gereglementeerd 
beroep, en die een voorwaarde vormt voor 
het recht om dat beroep uit te oefenen, en 
de erkenning van een stage die in een 
andere lidstaat volbracht wordt.

Or. fr

Amendement 184
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze richtlijn stelt ook de regels vast voor 
de gedeeltelijke toegang tot bepaalde 
gereglementeerde beroepen in de lidstaten 
die in deze mogelijkheid voorzien, om 
redenen van volksgezondheid, openbare 
veiligheid of bijzondere geografische 
kenmerken.

Or. el

Motivering

De lidstaten zijn vooral, maar niet alleen om redenen van volksgezondheid en openbare 
veiligheid verplicht om te controleren tot welke beroepen zij gedeeltelijke toegang kunnen 
verlenen. Bij de erkenning van stages die worden volbracht in een andere lidstaat gaat het om 
belanghebbenden die geen beroepsbeoefenaren zijn en bijgevolg niet onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen.

Amendement 185
Pablo Arias Echeverría

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De richtlijn stelt ook regels vast voor de 
gedeeltelijke toegang tot een 
gereglementeerd beroep.

Or. es

Motivering

De verwijzing naar bezoldigde stages moet worden geschrapt, omdat dit als zodanig in principe 
geen gangbare praktijk is in Spanje en omdat de huidige economische situatie een verandering 
in dat opzicht nu onmogelijk zou maken. De onduidelijkheid in de richtlijn met betrekking tot 
bezoldigde stages zou veel problemen opleveren bij de toepassing ervan. Om die reden moet in 
de richtlijn, indien deze verwijzing gehandhaafd blijft, specifieker worden aangegeven of stages 
volgens enige maatstaf bezoldigd zijn en of er al dan niet een verplichting bestaat binnen 
lidstaten om alle sociale premies te betalen.

Amendement 186
Catherine Stihler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze richtlijn stelt ook de regels vast voor 
de gedeeltelijke toegang tot bepaalde 
gereglementeerde beroepen alsook voor de 
toegang tot en de erkenning van een 
bezoldigde stage die een onderdeel vormt 
van de opleiding tot een gereglementeerd 
beroep, voorzover de stagiair daardoor 
bepaalde professionele rechten verwerft,
en die in een andere lidstaat volbracht 
wordt.

Or. en
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Amendement 187
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 188
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 189
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 190
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. el

Motivering

Bij de erkenning van stages die worden volbracht in een andere lidstaat gaat het om 
belanghebbenden die geen beroepsbeoefenaren zijn en bijgevolg niet onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen.
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Amendement 191
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Deze richtlijn is van toepassing op alle 
onderdanen van een lidstaat, met inbegrip 
van beoefenaren van de vrije beroepen1, 
die in een andere lidstaat dan die waar zij 
hun beroepskwalificaties hebben 
verworven, een gereglementeerd beroep 
willen uitoefenen of een stage willen 
volbrengen, hetzij als zelfstandige, hetzij 
als werknemer.
__________________
1In overeenstemming met de definitie van vrije 
beroepen volgens het arrest van het Europees Hof 
van Justitie van 11.10.2001 in zaak C-267/99, 
Adam / Administration de l'enregistrement et des 
domaines, Jurisprudentie 2001 blz. I-07467.

Or. de

Motivering

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

Amendement 192
Robert Rochefort

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op alle 
onderdanen van een lidstaat, met inbegrip 
van beoefenaren van de vrije beroepen, die 

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

in een andere lidstaat dan die waar zij hun 
beroepskwalificaties hebben verworven, 
hetzij als zelfstandige, hetzij als 
werknemer, een gereglementeerd beroep 
willen uitoefenen of een stage willen 
volbrengen die aansluit op een leerplan 
voor een gereglementeerd beroep, en die 
een voorwaarde vormt voor het recht om 
dat beroep uit te oefenen.

Or. fr

Amendement 193
Pablo Arias Echeverría

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

De verwijzing naar bezoldigde stages moet worden geschrapt, omdat dit als zodanig in principe 
geen gangbare praktijk is in Spanje en omdat de huidige economische situatie een verandering 
in dat opzicht nu onmogelijk zou maken. De onduidelijkheid in de richtlijn met betrekking tot 
bezoldigde stages zou veel problemen opleveren bij de toepassing ervan. Om die reden moet in 
de richtlijn, indien deze verwijzing gehandhaafd blijft, specifieker worden aangegeven of stages 
volgens enige maatstaf bezoldigd zijn en of er al dan niet een verplichting bestaat binnen 
lidstaten om alle sociale premies te betalen.

Amendement 194
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 2 – lid 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat kan op grond van zijn 
regelgeving toestaan dat op zijn 
grondgebied een gereglementeerd beroep 
in de zin van artikel 3, lid 1, onder a), 
wordt uitgeoefend door onderdanen van 
lidstaten die beschikken over niet in een 
lidstaat verkregen beroepskwalificaties. 
Voor de beroepen die onder titel III, 
hoofdstuk III vallen, moeten bij deze 
eerste erkenning de in dat hoofdstuk 
bedoelde minimumopleidingseisen in acht 
worden genomen.

Or. el

Motivering

Bij de erkenning van stages die worden volbracht in een andere lidstaat gaat het om 
belanghebbenden die geen beroepsbeoefenaren zijn en bijgevolg niet onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen.

Amendement 195
Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is niet van toepassing op bij 
een officieel overheidsbesluit benoemde 
notarissen.

Or. en

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken van het beroep van notaris. 
Notarissen worden bij een officieel overheidsbesluit benoemd en spelen een bijzondere rol in de 
rechtsstelsels van de lidstaten. Zij voeren openbare taken uit en de door hen opgemaakte 
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authentieke akten zijn gelijkwaardig aan gerechtelijke besluiten. 

Amendement 196
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In het kader van de toepassing van 
deze richtlijn moet waar mogelijk 
rekening worden gehouden met de 
bijzondere geografische kenmerken van 
sommige beroepen.

Or. el

Amendement 197
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. el

Motivering

Bij de erkenning van stages die worden volbracht in een andere lidstaat gaat het om 
belanghebbenden die geen beroepsbeoefenaren zijn en bijgevolg niet onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen.

Amendement 198
Pablo Arias Echeverría
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter a – punt ii
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 3 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es

Motivering

De verwijzing naar bezoldigde stages moet worden geschrapt, omdat dit als zodanig in principe 
geen gangbare praktijk is in Spanje en omdat de huidige economische situatie een verandering 
in dat opzicht nu onmogelijk zou maken. De onduidelijkheid in de richtlijn met betrekking tot 
bezoldigde stages zou veel problemen opleveren bij de toepassing ervan. Om die reden moet in 
de richtlijn, indien deze verwijzing gehandhaafd blijft, specifieker worden aangegeven of stages 
volgens enige maatstaf bezoldigd zijn en of er al dan niet een verplichting bestaat binnen 
lidstaten om alle sociale premies te betalen.

Amendement 199
Emma McClarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(j) "stage": de uitoefening van bezoldigde 
activiteiten onder supervisie met het oog 
op de toegang tot een gereglementeerd 
beroep overeenkomstig de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in een 
lidstaat;

Or. en

Motivering

Burgers die een stage hebben gevolgd die een essentieel onderdeel van de beroepsopleiding 
vormt, mogen niet worden benadeeld op grond van het feit dat hun stage onbezoldigd is. De 
formulering "op basis van een examen" wordt geschrapt. Het amendement verduidelijkt dat de 
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voorwaarden voor de toegang tot een gereglementeerd beroep door de lidstaat worden bepaald. 
Deze voorwaarden kunnen ook een examen of andere vereisten omvatten.

Amendement 200
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 201
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(j) "stage in het kader van een leerplan 
voor een gereglementeerd beroep": de 
uitoefening van activiteiten, ongeacht de 
hoogte en de aard van de bezoldiging,
onder supervisie met het oog op de toegang 
tot een gereglementeerd beroep op basis 
van een examen;

Or. fr

Amendement 202
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter a – punt ii
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 3 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

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

Amendement 203
Robert Rochefort

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(j) "stage die aansluit op een leerplan voor 
een gereglementeerd beroep, en die een 
voorwaarde vormt voor het recht om dat 
beroep uit te oefenen": de uitoefening van 
activiteiten onder supervisie met het oog 
op de toegang tot een gereglementeerd 
beroep op basis van een examen;

Or. fr

Amendement 204
Emma McClarkin
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter a – punt ii
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 3 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(k) "Europese beroepskaart": een 
elektronisch certificaat dat op verzoek 
wordt afgegeven aan een 
beroepsbeoefenaar met het oog op 
vestiging in een ontvangende lidstaat of het 
tijdelijk of incidenteel verrichten van 
diensten in een ontvangende lidstaat;

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking dat de kaart op verzoek dient te worden afgegeven.

Amendement 205
Mikael Gustafsson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 206
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

k) "Europese beroepskaart": een 
elektronisch certificaat dat op verzoek van 
de beroepsorganisatie wordt afgegeven 
aan een beroepsbeoefenaar als bewijs voor 
zijn kwalificaties met het oog op vestiging 
in een ontvangende lidstaat of met het oog 
op het tijdelijk en incidenteel verrichten 
van diensten in een ontvangende lidstaat;

Or. de

Motivering

Het karakter van vrijwilligheid, zoals dat door de Commissie wordt voorgesteld, moet 
verduidelijkt worden. Verder moet worden verduidelijkt dat de definitieve beslissing over de 
erkenning van beroepskwalificaties bij de ontvangende lidstaat ligt.

Amendement 207
Mikael Gustafsson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 208
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter a – punt ii
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(l) "een leven lang leren": alle vormen van 
algemeen vormend onderwijs, 
beroepsonderwijs en beroepsopleidingen, 
niet-formeel onderwijs en informeel leren 
die gedurende het gehele leven 
plaatsvinden en die tot meer competenties 
leiden (kennis, vaardigheden, zienswijzen 
en waarden);
(Wanneer wordt verwezen naar 
"competenties" [sic], dient deze 
uitdrukking door de bovenstaande 
formulering te worden vervangen in de 
overwegingen 10 en 18 en artikel 11, onder 
b), sub ii), artikel 14, leden 5 en 6, artikel 
31, artikel 24, lid 4, artikel 34, lid 4, artikel 
49, onder a), en artikel 58.) 

Or. en

Motivering

Competenties worden gedefinieerd als samenspel van kennis, vaardigheden, zienswijzen en 
waarden (Gómez del Pulgar, M. 2011; ICN, 2008; World Health Organisation, 2001, 2009).

Amendement 209
Heide Rühle

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

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

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

Or. de

Amendement 210
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter a – punt ii
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 211
Emma McClarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l bis) In deze richtlijn heeft de veiligheid 
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van de patiënt betrekking op alle beroepen 
in het kader waarvan medische of niet-
medische diensten worden verricht ter 
bevordering of verbetering van de 
gezondheid en het welzijn van personen.

Or. en

Motivering

Deze definitie is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat welzijnsdiensten in de richtlijn 
onder de beroepen komen te vallen die implicaties voor de veiligheid van de patiënt hebben. 
"Veiligheid van de patiënt" moet eveneens betrekking hebben op mensen die van 
welzijnsdiensten gebruik maken. 

Amendement 212
Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l bis) "opleidingseisen": 
gemeenschappelijke kennis-, 
vaardigheids- en bekwaamheidscriteria 
waaraan een persoon moet voldoen om 
een bepaald beroep te kunnen uitoefenen.

Or. en

Motivering

Het begrip opleidingseisen is in het kader van de richtlijn tot dusver niet gedefinieerd. Het 
amendement verduidelijkt dat opleidingseisen niet alleen op de opleidingsduur, maar ook op 
bekwaamheidscriteria moeten worden gebaseerd.

Amendement 213
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l bis) "tijdelijk verrichten van diensten": 
het verrichten van diensten gedurende een 
ononderbroken periode korter dan een 
jaar.

Or. en

Amendement 214
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l bis) "vrije beroepen": beroepen die 
worden uitgeoefend op grond van een 
relevante beroepskwalificatie door een 
persoon die persoonlijk, op eigen 
verantwoordelijkheid en professioneel 
onafhankelijk, intellectueel-ideële 
prestaties verricht ten behoeve van de 
opdrachtgever en de samenleving in het 
algemeen;

Or. de

Motivering

Artikel 1, lid 2 is ook van toepassing op beoefenaren van de vrije beroepen. Daarom moet 
hiervan ingevolge de uitspraak van het HvJ van 11 oktober 2011 (C-267/99, Jurispr. 2011, blz. 
I-7467) een definitie worden opgenomen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter a – punt ii



PE496.438v01-00 90/112 AM\913241NL.doc

NL

Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 3 – lid 1 – letter l bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l bis) "duale opleiding": het alternerend 
bijbrengen van beroepsmatige 
vaardigheden op de opleidingslocaties 
bedrijf en vakschool op basis van op 
elkaar afgestemde opleidings- en 
kwaliteitsnormen. Onder "beroepsmatige 
vaardigheden" worden hierbij het 
vermogen en de bereidheid verstaan om 
kennis, vaardigheden, alsmede 
persoonlijke, sociale en methodische 
competenties zowel in werksituaties als 
voor de professionele en persoonlijke 
ontwikkeling te gebruiken.

Or. de

Amendement 216
Constance Le Grip

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) "dwingende redenen van algemeen 
belang": als zodanig door het Europees 
Hof van Justitie erkende redenen.

Or. en

Motivering

Het begrip "dwingende redenen van algemeen belang" waarnaar in een aantal bepalingen van 
deze richtlijn wordt verwezen, is een bekend beginsel dat van toepassing is op de 
volksgezondheid, maar ook op tal van andere kwesties. Er wordt voorgesteld om deze definitie, 
die is gebaseerd op de definitie in Richtlijn 2006/123/EG, te gebruiken ter verduidelijking van de 
intentie waarmee de wetgever naar dit begrip verwijst.
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Amendement 217
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Erkenning van de beroepskwalificaties 
door de ontvangende lidstaat geeft de 
begunstigde in deze lidstaat toegang tot 
hetzelfde beroep, of in de gevallen bedoeld 
in artikel 4 septies tot een gedeelte van 
hetzelfde beroep, als dat waarvoor hij in de 
lidstaat van oorsprong de kwalificaties 
bezit en stelt hem in staat dit beroep uit te 
oefenen onder dezelfde voorwaarden als 
die welke voor eigen onderdanen gelden.

1. Erkenning van de beroepskwalificaties 
door de ontvangende lidstaat geeft de 
begunstigde in deze lidstaat toegang tot 
hetzelfde beroep als dat waarvoor hij in de 
lidstaat van oorsprong de kwalificaties 
bezit en stelt hem in staat dit beroep uit te 
oefenen onder dezelfde voorwaarden als 
die welke voor eigen onderdanen gelden.

Or. de

Amendement 218
Mikael Gustafsson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 1. Erkenning van de 
beroepskwalificaties door de ontvangende 
lidstaat geeft de begunstigde in deze 
lidstaat toegang tot hetzelfde beroep, of in 
de gevallen bedoeld in artikel 4 septies tot 
een gedeelte van hetzelfde beroep, als dat 
waarvoor hij in de lidstaat van oorsprong 
de kwalificaties bezit en stelt hem in staat 
dit beroep uit te oefenen onder dezelfde 
voorwaarden als die welke voor eigen 
onderdanen gelden.

1. Erkenning van de beroepskwalificaties 
door de ontvangende lidstaat geeft de 
begunstigde in deze lidstaat toegang tot 
hetzelfde beroep als dat waarvoor hij in de 
lidstaat van oorsprong de kwalificaties 
bezit en stelt hem in staat dit beroep uit te 
oefenen onder dezelfde voorwaarden als 
die welke voor eigen onderdanen gelden.

Or. en
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Amendement 219
Emma McClarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten geven aan de houder van 
een beroepskwalificatie op diens verzoek 
een Europese beroepskaart af op 
voorwaarde dat de Commissie de in lid 6 
bedoelde uitvoeringshandelingen heeft 
vastgesteld.

1. De lidstaten geven aan de houder van 
een beroepskwalificatie op diens verzoek 
een Europese beroepskaart af nadat voor 
het specifieke beroep in kwestie een 
proefproject is uitgevoerd en op 
voorwaarde dat de Commissie de in lid 6 
bedoelde uitvoeringshandelingen heeft 
vastgesteld.

Alvorens een voorstel te doen om middels 
een uitvoeringsbesluit een beroepskaart in 
te voeren, verricht de Commissie een 
kosten/baten-analyse.

Or. en

Motivering

Er zijn twijfels geuit over de effectiviteit van de beroepskaart in de praktijk. De desbetreffende 
vraagstukken moeten proefondervindelijk worden onderzocht en geëvalueerd alvorens de kaart 
in te voeren. Voordat voorstellen worden ingediend om middels een uitvoeringshandeling een 
beroepskaart in te voeren, moet een kosten/baten-analyse worden uitgevoerd.

Amendement 220
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten geven aan de houder van 
een beroepskwalificatie op diens verzoek 
een Europese beroepskaart af op 
voorwaarde dat de Commissie de in lid 6 

1. De lidstaten geven aan de houder van 
een beroepskwalificatie op diens verzoek 
een Europese beroepskaart af op 
voorwaarde dat de desbetreffende 
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bedoelde uitvoeringshandelingen heeft 
vastgesteld.

representatieve beroepsorganisatie heeft 
verzocht om afgifte van beroepskaarten en 
de Commissie de in lid 6 bedoelde 
uitvoeringshandelingen heeft vastgesteld.

Or. de

Amendement 221
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De invoering van een beroepskaart dient 
op verzoek van de betrokken beroepsgroep 
te geschieden. Daartoe moet minimaal 
twee derde van de lidstaten of hun 
bevoegde autoriteiten zich voor de 
invoering van een dergelijke kaart 
uitspreken.

Or. en

Amendement 222
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 – lid 1 – alinea 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om, na raadpleging van het 
relevante forum of de relevante fora van 
belanghebbenden als bedoeld in artikel 57 
quater en rekening houdend met zijn of 
hun voorstellen, gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 58 bis 
vast te stellen met betrekking tot de te 
volgen procedure wanneer een 
beroepsgroep een verzoek doet om 
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invoering van een beroepskaart.

Or. en

Amendement 223
Emma McClarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een Europese beroepskaart alle bij de 
artikelen 4 ter tot en met 4 sexies verleende 
rechten geniet na validering van de kaart 
door de bevoegde autoriteit van de 
betrokken lidstaat zoals bedoeld in de 
leden 3 en 4 van dit artikel.

2. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een Europese beroepskaart alle bij de 
artikelen 4 ter tot en met 4 sexies verleende 
rechten geniet mits de kaart door de 
bevoegde autoriteit van de ontvangende
lidstaat wordt gevalideerd zoals bedoeld in 
de leden 3 en 4 van dit artikel.

Or. en

Motivering

Voor beroepen met implicaties voor de veiligheid van de patiënt die onder het algemene stelsel 
en het stelsel van automatische erkenning vallen, moet de ontvangende lidstaat verantwoordelijk 
zijn voor de validering van de kaart.

Amendement 224
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een Europese beroepskaart alle bij de 
artikelen 4 ter tot en met 4 sexies verleende 
rechten geniet na validering van de kaart 
door de bevoegde autoriteit van de 
betrokken lidstaat zoals bedoeld in de 
leden 3 en 4 van dit artikel.

2. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een Europese beroepskaart alle bij de 
artikelen 4 ter tot en met 4 sexies verleende 
rechten geniet na validering van de kaart 
door de bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat zoals bedoeld in de 
leden 3 en 4 van dit artikel.



AM\913241NL.doc 95/112 PE496.438v01-00

NL

Or. de

Motivering

De beslissing over de erkenning van beroepskwalificaties ligt bij de ontvangende lidstaat.

Amendement 225
Emma McClarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de houder van een kwalificatie 
krachtens titel II andere dan de in artikel 7, 
lid 4, bedoelde diensten wil verrichten, 
wordt de Europese beroepskaart gemaakt 
en gevalideerd door de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van oorsprong in 
overeenstemming met de artikelen 4 ter en 
4 quater.

3. Wanneer de houder van een kwalificatie 
krachtens titel II andere dan de in artikel 7, 
lid 4, bedoelde diensten wil verrichten en 
in het geval van beroepsbeoefenaren die 
automatische erkenning krachtens 
Richtlijn 2005/36/EG genieten, wordt de 
Europese beroepskaart gemaakt,
gevalideerd en afgegeven door de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
oorsprong in overeenstemming met de 
artikelen 4 ter en 4 quater.

Or. en

Motivering

Voor beroepen met implicaties voor de veiligheid van de patiënt die onder het algemene stelsel 
en het stelsel van automatische erkenning vallen, moet de ontvangende lidstaat verantwoordelijk 
zijn voor de validering van de kaart.

Amendement 226
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de houder van een kwalificatie 
krachtens titel II andere dan de in artikel 7, 

3. Wanneer de houder van een kwalificatie 
krachtens titel II andere dan de in artikel 7, 
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lid 4, bedoelde diensten wil verrichten, 
wordt de Europese beroepskaart gemaakt 
en gevalideerd door de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van oorsprong in 
overeenstemming met de artikelen 4 ter en 
4 quater.

lid 4, bedoelde diensten wil verrichten, 
wordt de Europese beroepskaart gemaakt 
door de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong in overeenstemming met de 
artikelen 4 ter en 4 quater, en gevalideerd 
door de bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat in overeenstemming 
met de artikelen 4 ter en 4 quinquies.

Or. de

Motivering

De beslissing over de erkenning van beroepskwalificaties ligt bij de ontvangende lidstaat.

Amendement 227
Emma McClarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteit heeft niet ten taak bepaalde procedures aan te prijzen. In plaats daarvan 
wordt de formulering "de mogelijkheid een Europese beroepskaart te verkrijgen" voorgesteld.
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Amendement 228
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De lidstaten wijzen de autoriteiten aan 
die voor de uitgifte van de Europese 
beroepskaart bevoegd zijn. Deze 
autoriteiten verzekeren een onpartijdige, 
objectieve en tijdige verwerking van de 
aanvragen voor een Europese beroepskaart. 
De lidstaten zien erop toe dat de bevoegde 
autoriteiten de burgers en potentiële 
aanvragers informeren over de voordelen 
van een Europese beroepskaart waar deze 
beschikbaar is.

Or. de

Amendement 229
Constance Le Grip

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De lidstaten wijzen de autoriteiten aan 
die voor de uitgifte van de Europese 
beroepskaart bevoegd zijn. Deze 
autoriteiten verzekeren een onpartijdige, 
objectieve en tijdige verwerking van de 
aanvragen voor een Europese beroepskaart. 
De lidstaten zien erop toe dat de bevoegde 
autoriteiten de burgers en potentiële 
aanvragers informeren over de voordelen 
van een Europese beroepskaart waar deze 



PE496.438v01-00 98/112 AM\913241NL.doc

NL

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

beschikbaar is.

Or. en

Motivering

Assistentiecentra beschikken noch over de nodige bekwaamheid noch over de instrumenten om 
de door de beroepsbeoefenaar verstrekte gegevens te verifiëren en te valideren. Bovendien is het 
niet verenigbaar met de één-loket-aanpak en de doelstelling van vereenvoudiging om teveel 
autoriteiten bij de procedure voor de afgifte van de kaart te betrekken.

Amendement 230
Pablo Arias Echeverría

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De lidstaten wijzen de autoriteiten aan 
die voor de uitgifte van de Europese 
beroepskaart bevoegd zijn. Deze 
autoriteiten verzekeren een onpartijdige, 
objectieve en tijdige verwerking van de 
aanvragen voor een Europese beroepskaart. 
De in artikel 57 ter bedoelde 
assistentiecentra kunnen eveneens optreden 
als voor de afgifte van een Europese 
beroepskaart bevoegde autoriteit. De 
lidstaten kunnen besluiten dat 
assistentiecentra fungeren als 
ondersteuning voor de bevoegde 
autoriteiten in de voorafgaande fase van 
voorbereiding van de vereiste documenten
voor het verkrijgen van de beroepskaart 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 4. 
De lidstaten zien erop toe dat de bevoegde 
autoriteiten de burgers en potentiële 
aanvragers informeren over de voordelen 
van een Europese beroepskaart waar deze 
beschikbaar is.

Or. es
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Amendement 231
Emma McClarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Na uitvoering van een proefproject voor 
het betrokken beroep wordt de vrijwillige 
Europese beroepskaart, die de mobiliteit 
van beroepsbeoefenaren moet 
bespoedigen, beschikbaar gemaakt voor 
beroepsgroepen die onder de 
uitvoeringshandelingen vallen die door de 
Commissie zijn vastgesteld volgens de in 
artikel 58 bedoelde onderzoeksprocedure.
Bij deze uitvoeringshandelingen worden 
tevens het format van de Europese 
beroepskaart, de vertalingen die nodig zijn 
ter ondersteuning van een aanvraag voor 
een Europese beroepskaart en de nadere 
bijzonderheden voor de beoordeling van 
aanvragen bepaald, rekening houdend met 
de bijzondere kenmerken van het
betrokken beroep. Deze 
uitvoeringsbesluiten worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 58 bedoelde 
raadplegingsprocedure.

De Commissie kan middels een 
uitvoeringshandeling een vrijwillige 
Europese beroepskaart invoeren indien er 
sterke aanwijzingen voor voldoende 
mobiliteit of een potentieel voor voldoende 
mobiliteit in de betrokken beroepsgroep is, 
indien de belanghebbenden en betrokken 
beroepsgroepen om de invoering van een 
beroepskaart hebben verzocht of indien 
het beroep in voldoende lidstaten is 
gereglementeerd.

Or. en
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Motivering

De onderzoeksprocedure moet worden toegepast, aangezien de uitvoeringshandelingen 
betrekking hebben op "programma’s die aanzienlijke implicaties hebben" als bedoeld in artikel 
2, lid 2, van Verordening (EU) nr. 182/2011. Er moet op worden gewezen dat de Europese 
beroepskaart ten doel moet hebben de mobiliteit van beroepsbeoefenaren te bespoedigen, dat de 
kaart op vrijwilligheid moet berusten en alleen behoort te worden ingevoerd wanneer er sterke 
aanwijzingen voor zijn dat hij van nut is voor de mobiliteit van een bepaalde beroepsgroep.

Amendement 232
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Wanneer de representatieve 
beroepsorganisaties in meer dan de helft 
van de lidstaten zich voor de invoering 
van een beroepskaart voor hun beroep 
uitspreken, stelt de Commissie 
uitvoeringshandelingen vast met 
betrekking tot de Europese beroepskaart 
voor specifieke beroepen, het format van 
de Europese beroepskaart, de vertalingen 
die nodig zijn ter ondersteuning van een 
aanvraag voor een Europese beroepskaart 
en de nadere bijzonderheden voor de 
beoordeling van aanvragen, rekening 
houdend met de bijzondere kenmerken van 
elk betrokken beroep. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 58, lid 2
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. de

Amendement 233
Ildikó Gáll-Pelcz

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

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

6. De Commissie kan een Europese 
beroepskaart invoeren middels een 
uitvoeringshandeling overeenkomstig de 
in artikel X bedoelde 
onderzoeksprocedure, mits het betrokken 
beroep in een groot aantal lidstaten is 
gereglementeerd en mits er sprake is van 
een groot potentieel voor mobiliteit en een 
potentieel voor verdere groei en 
werkgelegenheid op de interne markt, 
maar dit potentieel nog niet ten volle door 
de beroepsbeoefenaren is benut.

Or. en

Amendement 234
Anna Hedh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. sv
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Motivering

De voordelen van een beroepskaart zijn duidelijk wanneer het gaat om de automatisch erkende 
beroepen, maar niet wanneer het gaat om beroepen die worden erkend onder het algemeen 
stelsel. Het risico is groot dat er een nieuw administratief systeem opgebouwd moet worden en 
dat de kaart indirect leidt tot reglementering van beroepen die op dit moment ongereglementeerd 
zijn.

Amendement 235
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. De Commissie stelt, na raadpleging van 
beroepsorganisaties en belanghebbenden 
als bedoeld in artikel 57 quater en artikel 
58 bis en rekening houdend met hun 
voorstellen, uitvoeringshandelingen vast 
met betrekking tot de Europese 
beroepskaart voor specifieke beroepen, het 
format van de Europese beroepskaart, de 
vertalingen die nodig zijn ter ondersteuning 
van een aanvraag voor een Europese 
beroepskaart en de nadere bijzonderheden 
voor de beoordeling van aanvragen, 
rekening houdend met de bijzondere 
kenmerken van elk betrokken beroep. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 58 bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 236
Constance Le Grip

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

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

6. De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast met
betrekking tot de Europese beroepskaart 
die wordt afgegeven aan specifieke 
beroepsgroepen, het format van de 
Europese beroepskaart, de vertalingen die 
nodig zijn ter ondersteuning van een 
aanvraag voor een Europese beroepskaart 
en de nadere bijzonderheden voor de 
beoordeling van aanvragen, rekening 
houdend met de bijzondere kenmerken van 
elk betrokken beroep. Deze 
uitvoeringsbesluiten worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 58 bedoelde 
raadplegingsprocedure. Naast de 
procedure van artikel 58 houdt de 
Commissie alvorens een dergelijk besluit 
vast te stellen een gedegen raadpleging 
van belanghebbenden.

Or. en

Motivering

Niet alleen de bevoegde autoriteiten die via de procedure van artikel 58 bij de besluitvorming 
worden betrokken, maar ook representatieve beroepsorganisaties moeten naar behoren worden 
betrokken bij de invoering van een Europese beroepskaart voor hun beroep. Dergelijke 
vertegenwoordigingsorganen zijn het best op de hoogte van hun behoeften en kunnen een grote 
rol spelen bij de bevordering van het gebruik van de kaart onder de beroepsbeoefenaren.

Amendement 237
Robert Rochefort

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie stelt
uitvoeringshandelingen vast met 
betrekking tot de Europese beroepskaart 
voor specifieke beroepen, het format van 
de Europese beroepskaart, de vertalingen 
die nodig zijn ter ondersteuning van een 

6. Op verzoek van de representatieve 
beroepsorganisaties die voor hun beroep 
een Europese beroepskaart willen 
invoeren, stelt de Commissie 
uitvoeringshandelingen vast met 
betrekking tot de Europese beroepskaart 
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aanvraag voor een Europese beroepskaart 
en de nadere bijzonderheden voor de 
beoordeling van aanvragen, rekening 
houdend met de bijzondere kenmerken van 
elk betrokken beroep. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 58 bedoelde 
raadplegingsprocedure.

voor specifieke beroepen, het format van 
de Europese beroepskaart, de vertalingen 
die nodig zijn ter ondersteuning van een 
aanvraag voor een Europese beroepskaart 
en de nadere bijzonderheden voor de 
beoordeling van aanvragen, rekening 
houdend met de bijzondere kenmerken van 
elk betrokken beroep. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 58, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. fr

Amendement 238
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. el

Motivering

Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat de invoering van een beroepskaart een facultatief karakter 
heeft.
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Amendement 239
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast met 
betrekking tot de Europese beroepskaart 
voor specifieke beroepen, het format van 
de Europese beroepskaart, de vertalingen 
die nodig zijn ter ondersteuning van een 
aanvraag voor een Europese beroepskaart 
en de nadere bijzonderheden voor de 
beoordeling van aanvragen, rekening 
houdend met de bijzondere kenmerken van 
elk betrokken beroep. Deze 
uitvoeringsbesluiten worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 58 bedoelde 
raadplegingsprocedure. Deze procedure
moet met name waarborgen dat de 
Europese beroepskaart in de eerste plaats 
zal zijn gericht op de vergemakkelijking 
en versterking van de mobiliteit van 
beroepsbeoefenaren, ongeacht of het om 
een gereglementeerd of niet-
gereglementeerd beroep gaat, en moet in 
het bijzonder voorkomen dat nieuwe 
wettelijke of administratieve hinderpalen 
worden gecreëerd.

Or. en

Motivering

De Europese beroepskaart dient uitsluitend te worden gebruikt als instrument voor de erkenning 
van beroepskwalificaties in een andere lidstaat en mag niet worden gebruikt als middel om een 
beroep te reguleren en de toegang ertoe te beperken. Noch mag de kaart door een lidstaat waar 
het beroep is gereglementeerd, worden gebruikt om aanvullende vereisten op te leggen.

Amendement 240
Emma McClarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De kosten die voor de aanvragers aan de 
administratieve procedures voor de afgifte 
van een Europese beroepskaart verbonden 
zijn, moeten redelijk, evenredig en in 
verhouding zijn met de door de lidstaten 
van oorsprong en de ontvangende lidstaten 
gemaakte kosten en mogen het aanvragen 
van een Europese beroepskaart niet 
ontmoedigen. De Commissie is 
overeenkomstig artikel 58 bis bevoegd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
ter bepaling van de criteria voor de 
berekening en de verdeling van de kosten.

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

Or. en

Motivering

De berekening en verdeling van de kosten moet op nationaal niveau in overleg met de relevante 
belanghebbenden worden bepaald.

Amendement 241
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De kosten die voor de aanvragers aan de 
administratieve procedures voor de afgifte 
van een Europese beroepskaart verbonden 
zijn, moeten redelijk, evenredig en in 
verhouding zijn met de door de lidstaten 
van oorsprong en de ontvangende lidstaten 
gemaakte kosten en mogen het aanvragen 
van een Europese beroepskaart niet 
ontmoedigen. De Commissie is 
overeenkomstig artikel 58 bis bevoegd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
ter bepaling van de criteria voor de 

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

Or. de

Amendement 242
Sirpa Pietikäinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De kosten die voor de aanvragers aan de 
administratieve procedures voor de afgifte 
van een Europese beroepskaart verbonden 
zijn, moeten redelijk, evenredig en in 
verhouding zijn met de door de lidstaten 
van oorsprong en de ontvangende lidstaten 
gemaakte kosten en mogen het aanvragen 
van een Europese beroepskaart niet 
ontmoedigen. De Commissie is 
overeenkomstig artikel 58 bis bevoegd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
ter bepaling van de criteria voor de 
berekening en de verdeling van de kosten.

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

Or. en

Amendement 243
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. De kosten die voor de aanvragers aan de 
administratieve procedures voor de afgifte 
van een Europese beroepskaart verbonden 
zijn, moeten redelijk, evenredig en in 
verhouding zijn met de door de lidstaten 
van oorsprong en de ontvangende lidstaten 
gemaakte kosten en mogen het aanvragen 
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van een Europese beroepskaart niet 
ontmoedigen. De Commissie is 
overeenkomstig artikel 58 bis bevoegd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen ter 
bepaling van de criteria voor de berekening 
en de verdeling van de kosten.

van een Europese beroepskaart niet 
ontmoedigen. De Commissie is 
overeenkomstig artikel 58 bis bevoegd om 
na raadpleging van het relevante forum of 
de relevante fora van belanghebbenden 
als bedoeld in artikel 57 quater 
gedelegeerde handelingen ter bepaling van 
de criteria voor de berekening en de 
verdeling van de kosten vast te stellen 
waarin de voorstellen van dat forum of die 
fora zijn geïntegreerd.

Or. en

Amendement 244
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De kosten die voor de aanvragers aan de 
administratieve procedures voor de afgifte 
van een Europese beroepskaart verbonden 
zijn, moeten redelijk, evenredig en in 
verhouding zijn met de door de lidstaten 
van oorsprong en de ontvangende lidstaten 
gemaakte kosten en mogen het aanvragen 
van een Europese beroepskaart niet 
ontmoedigen. De Commissie is 
overeenkomstig artikel 58 bis bevoegd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
ter bepaling van de criteria voor de 
berekening en de verdeling van de kosten.

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

Or. fi

Amendement 245
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 bis – lid 8 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De artikelen 4 bis tot en met 4 sexies 
zijn niet van toepassing op 
beroepsgroepen die al vóór de 
inwerkingtreding van de richtlijn een 
eigen Europese beroepskaart hebben 
ingevoerd voor hun beroepsbeoefenaren.

Or. de

Motivering

De advocatuur beschikt al over een legitimatiebewijs in de vorm van de Europese beroepskaart, 
die vestiging en dienstverrichting in andere lidstaten volgens het systeem van Richtlijnen 77/249 
en 98/05 mogelijk maakt. De regeling hoeft derhalve niet te worden aangevuld of aangepast 
door deze richtlijn.

Amendement 246
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 bis – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De erkenning van kwalificaties door 
middel van een Europese beroepskaart 
dient als een procedureel alternatief voor 
de erkenning van beroepskwalificaties 
krachtens de in de titels II en III van deze 
richtlijn voorziene procedures.

De erkenning van kwalificaties door 
middel van een Europese beroepskaart kan
als een procedureel alternatief dienen voor 
de erkenning van beroepskwalificaties 
krachtens de in de titels II en III van deze 
richtlijn voorziene procedures.

Or. en

Amendement 247
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 bis – lid 9 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie maakt uiterlijk 3 jaar na 
de inwerkingtreding van de richtlijn een 
evaluatie van de resultaten die de 
beroepskaart als instrument voor 
mobiliteit heeft opgeleverd, en doet deze 
evaluatie zo nodig vergezeld gaan van 
wijzigingsvoorstellen.

Or. en

Amendement 248
Emma McClarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bepalen dat de houder van 
een beroepskwalificatie bij de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong een 
Europese beroepskaart kan aanvragen met 
alle middelen, inclusief langs 
elektronische weg.

1. De lidstaten bepalen dat de houder van 
een beroepskwalificatie bij de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong een 
Europese beroepskaart schriftelijk of langs 
elektronische weg, ook online, kan 
aanvragen.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking om veiligheidsredenen.

Amendement 249
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bepalen dat de houder van 
een beroepskwalificatie bij de bevoegde 

1. De lidstaten bepalen dat de houder van 
een beroepskwalificatie bij de bevoegde 
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autoriteit van de lidstaat van oorsprong een 
Europese beroepskaart kan aanvragen met 
alle middelen, inclusief langs 
elektronische weg.

autoriteit van de lidstaat van oorsprong 
overeenkomstig artikel 57 schriftelijk of 
langs elektronische weg een Europese 
beroepskaart kan aanvragen.

Or. de

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bepalen dat de houder van 
een beroepskwalificatie bij de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong een 
Europese beroepskaart kan aanvragen met 
alle middelen, inclusief langs 
elektronische weg.

1. De lidstaten bepalen dat de houder van 
een beroepskwalificatie bij de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong een 
Europese beroepskaart schriftelijk, per e-
mail of langs een andere elektronische 
weg, waaronder via online-instrumenten,
kan aanvragen.

Or. en

Amendement 251
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanvragen worden ondersteund door 
de in artikel 7, lid 2, en in bijlage VII 
voorgeschreven documenten naargelang 
van het geval. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 58 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de specifieke aard van 
deze documenten.

2. De aanvragen worden ondersteund door 
de in artikel 7, lid 2, en in bijlage VII 
voorgeschreven documenten naargelang 
van het geval. Bij gegronde twijfel kan de 
ontvangende lidstaat verlangen dat de 
originele documenten worden overgelegd.

Or. de
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Amendement 252
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanvragen worden ondersteund door 
de in artikel 7, lid 2, en in bijlage VII 
voorgeschreven documenten naargelang 
van het geval. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 58 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de specifieke aard van deze 
documenten.

2. De aanvragen worden ondersteund door 
de in artikel 7, lid 2, en in bijlage VII 
voorgeschreven documenten naargelang 
van het geval. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 58 bis, na 
raadpleging van beroepsorganisaties als 
bedoeld in artikel 58 bis (nieuw) en 
rekening houdend met hun voorstellen, 
gedelegeerde handelingen vast te stellen
met betrekking tot de specifieke aard van 
deze documenten.

Or. en

Amendement 253
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5 (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 ter – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De assistentiecentra kunnen, indien de 
lidstaten hiertoe besluiten, fungeren als 
ondersteuning voor de bevoegde 
autoriteiten voor de voorafgaande 
overdracht van de vereiste documenten ter 
erkenning van beroepskwalificaties.

Or. es


