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

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Yrkesutbildningssystem med 
kombinerad skol- och lärlingsutbildning
är avgörande för att minska 
ungdomsarbetslösheten. Om denna typ av 
utbildning utformas efter näringslivets 
behov underlättas övergången från 
utbildning till yrkesverksamhet. Den bör 
få en starkare ställning inte bara inom 
ramen för detta direktiv utan även genom 
annan EU-lagstiftning som syftar till att 
minska ungdomsarbetslösheten. I övrigt 
bör dessa yrkesutbildningssystem och 
deras särdrag inte påverkas av 
bestämmelserna i direktiv 2005/36/EG.

Or. de

Motivering

Yrkesutbildningssystem med kombinerad skol- och lärlingsutbildning gör att eleverna tidigt 
integreras i företagen, vilket bidrar avsevärt till att bekämpa ungdomsarbetslösheten och gör 
det lättare att börja arbeta efter utbildningen. Sådana system finns redan i många 
medlemsstater. Även i sitt meddelande COM(2012)0299 efterlyser kommissionen en starkare 
ställning för yrkesutbildningssystem med kombinerad skol- och lärlingsutbildning.
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Ändringsförslag 90
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att gynna den fria rörligheten för 
yrkesutövare och samtidigt säkerställa ett 
mer effektivt och transparent erkännande 
av kvalifikationer är det nödvändigt att 
införa ett europeiskt yrkeskort. Ett sådant 
kort behövs i synnerhet för att underlätta 
tillfälligt rörlighet och erkännande enligt 
det automatiska erkännandesystemet, samt 
för att främja en förenklad 
erkännandeprocess enligt den generella 
ordningen. Kortet bör utfärdas på begäran 
av yrkesutövare och efter inlämnande av de 
nödvändiga dokumenten och efter det att 
de behöriga myndigheterna slutfört 
tillhörande översyns- och 
verifikationsförfaranden. Kortets funktion 
bör stödjas av informationssystemet för 
den inre marknaden (IMI), inrättat genom 
förordning (EU) nr […] om administrativt 
samarbete genom informationssystemet för 
den inre marknaden23. Denna mekanism 
bör bidra till att skapa synergier och 
förtroende mellan de behöriga 
myndigheterna och samtidigt undanröja 
administrativt dubbelarbete för 
myndigheterna och skapa mer transparens 
och rättssäkerhet för yrkesutövare. 
Förfarandet för ansökan om och utfärdande 
av kortet bör vara klart strukturerat och 
omfatta skyddsmekanismer och tillhörande 
rättigheter för sökande att överklaga. 
Kortet och tillhörande arbetsflöden i IMI 
bör säkerställa de lagrade uppgifternas 
integritet, autenticitet och sekretess och 
förebygga olaglig och obehörig tillgång till 
informationen i systemet.

(3) Införandet av det europeiska 
yrkeskortet på frivillig basis kommer att
gynna den fria rörligheten för yrkesutövare 
och samtidigt säkerställa ett mer effektivt 
och transparent erkännande av 
kvalifikationer. Ett sådant kort behövs i 
synnerhet för att underlätta tillfälligt 
rörlighet och erkännande enligt det 
automatiska erkännandesystemet, samt för 
att främja en förenklad erkännandeprocess 
enligt den generella ordningen. Kortet bör, 
på begäran av respektive företrädande 
yrkesorganisation, utfärdas efter ansökan 
av yrkesutövare och efter inlämnande av de 
nödvändiga dokumenten och efter det att 
de behöriga myndigheterna slutfört 
tillhörande översyns- och 
verifikationsförfaranden. Kortets funktion 
bör stödjas av informationssystemet för 
den inre marknaden (IMI), inrättat genom 
förordning (EU) nr […] om administrativt 
samarbete genom informationssystemet för 
den inre marknaden23. Denna mekanism 
bör bidra till att skapa synergier och 
förtroende mellan de behöriga 
myndigheterna och samtidigt undanröja 
administrativt dubbelarbete för 
myndigheterna och skapa mer transparens 
och rättssäkerhet för yrkesutövare. 
Förfarandet för ansökan om och utfärdande 
av kortet bör vara klart strukturerat och 
omfatta skyddsmekanismer och tillhörande 
rättigheter för sökande att överklaga. 
Kortet och tillhörande arbetsflöden i IMI 
bör säkerställa de lagrade uppgifternas 
integritet, autenticitet och sekretess och 
förebygga olaglig och obehörig tillgång till 
informationen i systemet.

Or. de
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Ändringsförslag 91
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att gynna den fria rörligheten för 
yrkesutövare och samtidigt säkerställa ett 
mer effektivt och transparent erkännande
av kvalifikationer är det nödvändigt att 
införa ett europeiskt yrkeskort. Ett sådant 
kort behövs i synnerhet för att underlätta
tillfälligt rörlighet och erkännande enligt 
det automatiska erkännandesystemet, samt 
för att främja en förenklad 
erkännandeprocess enligt den generella 
ordningen. Kortet bör utfärdas på begäran 
av yrkesutövare och efter inlämnande av de 
nödvändiga dokumenten och efter det att 
de behöriga myndigheterna slutfört 
tillhörande översyns- och 
verifikationsförfaranden. Kortets funktion 
bör stödjas av informationssystemet för 
den inre marknaden (IMI), inrättat genom 
förordning (EU) nr […] om administrativt 
samarbete genom informationssystemet för 
den inre marknaden23. Denna mekanism 
bör bidra till att skapa synergier och 
förtroende mellan de behöriga 
myndigheterna och samtidigt undanröja 
administrativt dubbelarbete för 
myndigheterna och skapa mer transparens 
och rättssäkerhet för yrkesutövare. 
Förfarandet för ansökan om och utfärdande 
av kortet bör vara klart strukturerat och 
omfatta skyddsmekanismer och tillhörande 
rättigheter för sökande att överklaga. 
Kortet och tillhörande arbetsflöden i IMI 
bör säkerställa de lagrade uppgifternas 
integritet, autenticitet och sekretess och 
förebygga olaglig och obehörig tillgång till 
informationen i systemet.

(3) För att gynna den fria rörligheten för 
yrkesutövare och samtidigt säkerställa ett 
mer effektivt och transparent erkännande 
av kvalifikationer är det nödvändigt att 
införa ett europeiskt yrkeskort. Ett sådant 
kort behövs i synnerhet för att underlätta 
erkännande enligt det automatiska 
erkännandesystemet, samt för att främja en 
förenklad erkännandeprocess enligt den 
generella ordningen. Kortet bör utfärdas på 
begäran av yrkesutövare och efter 
inlämnande av de nödvändiga dokumenten 
och efter det att de behöriga myndigheterna 
slutfört tillhörande översyns- och 
verifikationsförfaranden. Hur lång tid det 
tar att verifiera en ansökan om ett 
europeiskt yrkeskort beror på yrket. 
Pilotprojekt bör därför genomföras för att 
definiera realistiska tidsramar för varje 
yrke. Kommissionen bör offentliggöra 
tidsramarna, t.ex. på portalen Ditt Europa 
och på de stödcentrum som föreskrivs i 
artikel 57b. Resultaten av pilotprojekten 
kan extrapoleras till liknande yrken.
Kortets funktion bör stödjas av 
informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI), inrättat genom 
förordning (EU) nr […] om administrativt 
samarbete genom informationssystemet för 
den inre marknaden23. Denna mekanism 
bör bidra till att skapa synergier och 
förtroende mellan de behöriga 
myndigheterna och samtidigt undanröja 
administrativt dubbelarbete för 
myndigheterna och skapa mer transparens 
och rättssäkerhet för yrkesutövare. 
Förfarandet för ansökan om och utfärdande 
av kortet bör vara klart strukturerat och 
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omfatta skyddsmekanismer och tillhörande 
rättigheter för sökande att överklaga. 
Kortet och tillhörande arbetsflöden i IMI 
bör säkerställa de lagrade uppgifternas 
integritet, autenticitet och sekretess och 
förebygga olaglig och obehörig tillgång till 
informationen i systemet.

Or. en

Ändringsförslag 92
Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att gynna den fria rörligheten för 
yrkesutövare och samtidigt säkerställa ett 
mer effektivt och transparent erkännande 
av kvalifikationer är det nödvändigt att 
införa ett europeiskt yrkeskort. Ett sådant 
kort behövs i synnerhet för att underlätta 
tillfälligt rörlighet och erkännande enligt 
det automatiska erkännandesystemet, samt 
för att främja en förenklad 
erkännandeprocess enligt den generella 
ordningen. Kortet bör utfärdas på begäran 
av yrkesutövare och efter inlämnande av de 
nödvändiga dokumenten och efter det att
de behöriga myndigheterna slutfört 
tillhörande översyns- och 
verifikationsförfaranden. Kortets funktion 
bör stödjas av informationssystemet för 
den inre marknaden (IMI), inrättat genom 
förordning (EU) nr […] om administrativt 
samarbete genom informationssystemet för 
den inre marknaden23. Denna mekanism 
bör bidra till att skapa synergier och 
förtroende mellan de behöriga 
myndigheterna och samtidigt undanröja 
administrativt dubbelarbete för 
myndigheterna och skapa mer transparens 
och rättssäkerhet för yrkesutövare. 
Förfarandet för ansökan om och utfärdande 

(3) För att gynna den fria rörligheten för 
yrkesutövare och samtidigt säkerställa ett 
mer effektivt och transparent erkännande 
av kvalifikationer är det nödvändigt att 
införa ett frivilligt europeiskt yrkeskort. Ett 
sådant kort kan i synnerhet vara 
användbart för att underlätta tillfälligt 
rörlighet och erkännande enligt det 
automatiska erkännandesystemet, samt för 
att främja en förenklad erkännandeprocess 
enligt den generella ordningen. Kortet bör 
utfärdas på begäran av yrkesutövare och 
efter inlämnande av de nödvändiga 
dokumenten och efter det att de behöriga 
myndigheterna slutfört tillhörande 
översyns- och verifikationsförfaranden. 
Kortets funktion bör stödjas av 
informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI), inrättat genom 
förordning (EU) nr […] om administrativt 
samarbete genom informationssystemet för 
den inre marknaden23. Denna mekanism 
bör bidra till att skapa synergier och 
förtroende mellan de behöriga 
myndigheterna och samtidigt undanröja 
administrativt dubbelarbete för 
myndigheterna och skapa mer transparens 
och rättssäkerhet för yrkesutövare. 



AM\913241SV.doc 7/112 PE496.438v01-00

SV

av kortet bör vara klart strukturerat och 
omfatta skyddsmekanismer och tillhörande 
rättigheter för sökande att överklaga. 
Kortet och tillhörande arbetsflöden i IMI 
bör säkerställa de lagrade uppgifternas 
integritet, autenticitet och sekretess och 
förebygga olaglig och obehörig tillgång till 
informationen i systemet.

Förfarandet för ansökan om och utfärdande 
av kortet bör vara klart strukturerat och 
omfatta skyddsmekanismer och tillhörande 
rättigheter för sökande att överklaga. 
Kortet och tillhörande arbetsflöden i IMI 
bör säkerställa de lagrade uppgifternas 
integritet, autenticitet och sekretess och 
förebygga olaglig och obehörig tillgång till 
informationen i systemet.

Or. en

Ändringsförslag 93
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att gynna den fria rörligheten för 
yrkesutövare och samtidigt säkerställa ett 
mer effektivt och transparent erkännande 
av kvalifikationer är det nödvändigt att 
införa ett europeiskt yrkeskort. Ett sådant 
kort behövs i synnerhet för att underlätta 
tillfälligt rörlighet och erkännande enligt 
det automatiska erkännandesystemet, samt 
för att främja en förenklad 
erkännandeprocess enligt den generella 
ordningen. Kortet bör utfärdas på begäran 
av yrkesutövare och efter inlämnande av de 
nödvändiga dokumenten och efter det att 
de behöriga myndigheterna slutfört 
tillhörande översyns- och 
verifikationsförfaranden. Kortets funktion 
bör stödjas av informationssystemet för 
den inre marknaden (IMI), inrättat genom 
förordning (EU) nr […] om administrativt 
samarbete genom informationssystemet för 
den inre marknaden23. Denna mekanism 
bör bidra till att skapa synergier och 
förtroende mellan de behöriga 
myndigheterna och samtidigt undanröja 
administrativt dubbelarbete för 
myndigheterna och skapa mer transparens 

(3) För att gynna den fria rörligheten för 
yrkesutövare och samtidigt säkerställa ett 
mer effektivt och transparent erkännande 
av kvalifikationer är det nödvändigt att 
införa ett europeiskt yrkeskort. Ett sådant 
kort behövs i synnerhet för att underlätta 
tillfälligt rörlighet och erkännande enligt 
det automatiska erkännandesystemet, samt 
för att främja en förenklad 
erkännandeprocess enligt den generella 
ordningen. Kortet bör utfärdas på begäran 
av yrkesutövare och efter inlämnande av de 
nödvändiga dokumenten och efter det att 
de behöriga myndigheterna slutfört 
tillhörande översyns- och 
verifikationsförfaranden. Kortets funktion 
bör stödjas av informationssystemet för 
den inre marknaden (IMI), inrättat genom 
förordning (EU) nr […] om administrativt 
samarbete genom informationssystemet för 
den inre marknaden23. Denna mekanism 
bör bidra till att skapa synergier och 
förtroende mellan de behöriga 
myndigheterna och samtidigt undanröja 
administrativt dubbelarbete för 
myndigheterna och skapa mer transparens 
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och rättssäkerhet för yrkesutövare. 
Förfarandet för ansökan om och utfärdande 
av kortet bör vara klart strukturerat och 
omfatta skyddsmekanismer och tillhörande 
rättigheter för sökande att överklaga. 
Kortet och tillhörande arbetsflöden i IMI 
bör säkerställa de lagrade uppgifternas 
integritet, autenticitet och sekretess och 
förebygga olaglig och obehörig tillgång till 
informationen i systemet.

och rättssäkerhet för yrkesutövare. 
Förfarandet för ansökan om och utfärdande 
av kortet bör vara klart strukturerat och 
omfatta skyddsmekanismer och tillhörande 
rättigheter för sökande att överklaga. 
Kortet och tillhörande arbetsflöden i IMI 
bör säkerställa de lagrade uppgifternas 
integritet, autenticitet och sekretess och 
förebygga olaglig och obehörig tillgång till 
informationen i systemet. Erkännandet av 
yrkeskvalifikationer genom yrkeskortet 
bör ske utifrån principen att ansvaret för 
att erkänna yrkeskvalifikationer 
uteslutande ska vila på den mottagande 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 94
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att gynna den fria rörligheten för 
yrkesutövare och samtidigt säkerställa ett 
mer effektivt och transparent erkännande 
av kvalifikationer är det nödvändigt att 
införa ett europeiskt yrkeskort. Ett sådant 
kort behövs i synnerhet för att underlätta 
tillfälligt rörlighet och erkännande enligt 
det automatiska erkännandesystemet, samt 
för att främja en förenklad 
erkännandeprocess enligt den generella 
ordningen. Kortet bör utfärdas på begäran 
av yrkesutövare och efter inlämnande av de 
nödvändiga dokumenten och efter det att 
de behöriga myndigheterna slutfört 
tillhörande översyns- och 
verifikationsförfaranden. Kortets funktion 
bör stödjas av informationssystemet för 
den inre marknaden (IMI), inrättat genom 
förordning (EU) nr […] om administrativt 
samarbete genom informationssystemet för 

(3) För att gynna den fria rörligheten för 
yrkesutövare och samtidigt säkerställa ett 
mer effektivt och transparent erkännande 
av kvalifikationer är det nödvändigt att 
införa ett europeiskt yrkeskort. Ett sådant 
kort behövs i synnerhet för yrken inom det 
automatiska erkännandesystemet, om de 
kräver det, samt för att främja en förenklad 
erkännandeprocess enligt den generella 
ordningen. Kortet bör utfärdas på begäran 
av yrkesutövare och efter inlämnande av de 
nödvändiga dokumenten och efter det att 
de behöriga myndigheterna slutfört 
tillhörande översyns- och 
verifikationsförfaranden. Kortets funktion 
bör stödjas av informationssystemet för 
den inre marknaden (IMI), inrättat genom 
förordning (EU) nr […] om administrativt 
samarbete genom informationssystemet för 
den inre marknaden23. Denna mekanism 
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den inre marknaden23. Denna mekanism 
bör bidra till att skapa synergier och 
förtroende mellan de behöriga 
myndigheterna och samtidigt undanröja 
administrativt dubbelarbete för 
myndigheterna och skapa mer transparens 
och rättssäkerhet för yrkesutövare. 
Förfarandet för ansökan om och utfärdande 
av kortet bör vara klart strukturerat och 
omfatta skyddsmekanismer och tillhörande 
rättigheter för sökande att överklaga. 
Kortet och tillhörande arbetsflöden i IMI 
bör säkerställa de lagrade uppgifternas 
integritet, autenticitet och sekretess och 
förebygga olaglig och obehörig tillgång till 
informationen i systemet.

bör bidra till att skapa synergier och 
förtroende mellan de behöriga 
myndigheterna och samtidigt undanröja 
administrativt dubbelarbete för 
myndigheterna och skapa mer transparens 
och rättssäkerhet för yrkesutövare. 
Förfarandet för ansökan om och utfärdande 
av kortet bör vara klart strukturerat och 
omfatta skyddsmekanismer och tillhörande 
rättigheter för sökande att överklaga. 
Kortet och tillhörande arbetsflöden i IMI 
bör säkerställa de lagrade uppgifternas 
integritet, autenticitet och sekretess och 
förebygga olaglig och obehörig tillgång till 
informationen i systemet.

Or. el

Motivering

Förtydligande av att ett införande av yrkeskort är frivilligt framför allt för de yrken som 
erkänns genom automatiskt förfarande, om de kräver det.

Ändringsförslag 95
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att gynna den fria rörligheten för 
yrkesutövare och samtidigt säkerställa ett
mer effektivt och transparent erkännande 
av kvalifikationer är det nödvändigt att 
införa ett europeiskt yrkeskort. Ett sådant 
kort behövs i synnerhet för att underlätta 
tillfälligt rörlighet och erkännande enligt 
det automatiska erkännandesystemet, samt 
för att främja en förenklad 
erkännandeprocess enligt den generella 
ordningen. Kortet bör utfärdas på begäran 
av yrkesutövare och efter inlämnande av de 
nödvändiga dokumenten och efter det att 
de behöriga myndigheterna slutfört 

(3) För att gynna den fria rörligheten för 
yrkesutövare och samtidigt säkerställa ett 
mer effektivt och transparent erkännande 
av kvalifikationer är det nödvändigt att 
införa ett europeiskt yrkeskort. Det 
europeiska yrkeskortet bör uteslutande 
användas som ett verktyg för att erkänna 
yrkeskvalifikationer i en annan 
medlemsstat så att det blir möjligt att dra 
full nytta av rörligheten på den 
gemensamma marknaden, och inte som 
ett sätt att reglera och inskränka 
kvalifikationerna för ett yrke. Ett sådant 
kort behövs i synnerhet för att underlätta 
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tillhörande översyns- och 
verifikationsförfaranden. Kortets funktion 
bör stödjas av informationssystemet för 
den inre marknaden (IMI), inrättat genom 
förordning (EU) nr […] om administrativt 
samarbete genom informationssystemet för 
den inre marknaden23. Denna mekanism 
bör bidra till att skapa synergier och 
förtroende mellan de behöriga 
myndigheterna och samtidigt undanröja 
administrativt dubbelarbete för 
myndigheterna och skapa mer transparens 
och rättssäkerhet för yrkesutövare. 
Förfarandet för ansökan om och utfärdande 
av kortet bör vara klart strukturerat och 
omfatta skyddsmekanismer och tillhörande 
rättigheter för sökande att överklaga. 
Kortet och tillhörande arbetsflöden i IMI 
bör säkerställa de lagrade uppgifternas 
integritet, autenticitet och sekretess och 
förebygga olaglig och obehörig tillgång till 
informationen i systemet.

tillfälligt rörlighet och erkännande enligt 
det automatiska erkännandesystemet, samt 
för att främja en förenklad 
erkännandeprocess enligt den generella 
ordningen. Kortet bör utfärdas på begäran 
av yrkesutövare och efter inlämnande av de 
nödvändiga dokumenten och efter det att 
de behöriga myndigheterna slutfört 
tillhörande översyns- och 
verifikationsförfaranden. Kortets funktion 
bör stödjas av informationssystemet för 
den inre marknaden (IMI), inrättat genom 
förordning (EU) nr […] om administrativt 
samarbete genom informationssystemet för 
den inre marknaden23. Denna mekanism 
bör bidra till att skapa synergier och 
förtroende mellan de behöriga 
myndigheterna och samtidigt undanröja 
administrativt dubbelarbete för 
myndigheterna och skapa mer transparens 
och rättssäkerhet för yrkesutövare. 
Förfarandet för ansökan om och utfärdande 
av kortet bör vara klart strukturerat och 
omfatta skyddsmekanismer och tillhörande 
rättigheter för sökande att överklaga. 
Kortet och tillhörande arbetsflöden i IMI 
bör säkerställa de lagrade uppgifternas 
integritet, autenticitet och sekretess och 
förebygga olaglig och obehörig tillgång till 
informationen i systemet.

Or. en

Ändringsförslag 96
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Införandet av ett yrkeskort bör vara 
frivilligt och ske på begäran av utövarna 
av det berörda yrket. Två tredjedelar av 
medlemsstaterna eller 
yrkessammanslutningarna i 
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medlemsstaterna måste vara för ett 
yrkeskort för att det ska kunna införas.

Or. en

Ändringsförslag 97
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Direktiv 2005/36/EG gäller bara 
yrkesutövare som vill utöva samma yrke i 
en annan medlemsstat. Det finns fall där 
den berörda verksamheten är en del av ett 
yrke med mer omfattande 
verksamhetsområde i den mottagande 
medlemsstaten. Om skillnaderna mellan 
verksamhetsområdena är så stora att ett 
fullständigt utbildningsprogram i själva 
verket krävs för att yrkesutövarna ska 
kunna kompensera för brister, och på 
begäran av yrkesutövarna, bör den 
mottagande medlemsstaten under dessa 
särskilda omständigheter bevilja partiellt 
tillträde. Vid tvingande hänsyn av allmänt 
intresse, t.ex. när det gäller läkare eller 
annan hälso- och sjukvårdspersonal, bör 
en medlemsstat kunna vägra partiellt 
tillträde.

(4) Direktiv 2005/36/EG gäller bara 
yrkesutövare som vill utöva samma yrke i 
en annan medlemsstat. Det finns fall där 
den berörda verksamheten är en del av ett 
yrke med mer omfattande 
verksamhetsområde i den mottagande 
medlemsstaten. Om skillnaderna mellan 
verksamhetsområdena är så stora att ett 
fullständigt utbildningsprogram i själva 
verket krävs för att yrkesutövarna ska 
kunna kompensera för brister, och på 
begäran av yrkesutövarna, bör den 
mottagande medlemsstaten under dessa 
särskilda omständigheter bevilja partiellt 
tillträde. Vid tvingande hänsyn av allmänt 
intresse bör en medlemsstat kunna vägra 
partiellt tillträde.

Or. en

Ändringsförslag 98
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Direktiv 2005/36/EG gäller bara (4) Direktiv 2005/36/EG gäller bara 
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yrkesutövare som vill utöva samma yrke i 
en annan medlemsstat. Det finns fall där 
den berörda verksamheten är en del av ett 
yrke med mer omfattande 
verksamhetsområde i den mottagande
medlemsstaten. Om skillnaderna mellan 
verksamhetsområdena är så stora att ett 
fullständigt utbildningsprogram i själva 
verket krävs för att yrkesutövarna ska 
kunna kompensera för brister, och på 
begäran av yrkesutövarna, bör den 
mottagande medlemsstaten under dessa
särskilda omständigheter bevilja partiellt 
tillträde. Vid tvingande hänsyn av allmänt 
intresse, t.ex. när det gäller läkare eller 
annan hälso- och sjukvårdspersonal, bör 
en medlemsstat kunna vägra partiellt 
tillträde.

yrkesutövare som vill utöva samma yrke i 
en annan medlemsstat. Det finns fall där 
den berörda verksamheten är en del av ett 
yrke med mer omfattande 
verksamhetsområde i den mottagande 
medlemsstaten. Om skillnaderna mellan 
verksamhetsområdena är så stora att ett 
fullständigt utbildningsprogram i själva 
verket krävs för att yrkesutövarna ska 
kunna kompensera för brister, och på 
begäran av yrkesutövarna, bör den 
mottagande medlemsstaten under särskilda 
omständigheter bevilja partiellt tillträde. 
Vid tvingande hänsyn av allmänt intresse
bör en medlemsstat kunna vägra partiellt 
tillträde. Partiellt tillträde kan inte 
tillämpas för vårdyrken, som rör 
patientsäkerhet eller offentlig hälso- och 
sjukvård.

Or. de

Ändringsförslag 99
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Direktiv 2005/36/EG gäller bara 
yrkesutövare som vill utöva samma yrke i 
en annan medlemsstat. Det finns fall där 
den berörda verksamheten är en del av ett 
yrke med mer omfattande 
verksamhetsområde i den mottagande 
medlemsstaten. Om skillnaderna mellan 
verksamhetsområdena är så stora att ett 
fullständigt utbildningsprogram i själva 
verket krävs för att yrkesutövarna ska 
kunna kompensera för brister, och på 
begäran av yrkesutövarna, bör den 
mottagande medlemsstaten under dessa 
särskilda omständigheter bevilja partiellt 
tillträde. Vid tvingande hänsyn av allmänt 
intresse, t.ex. när det gäller läkare eller 

(4) Direktiv 2005/36/EG gäller bara 
yrkesutövare som vill utöva samma yrke i 
en annan medlemsstat. Det finns fall där 
den berörda verksamheten är en del av ett 
yrke med mer omfattande 
verksamhetsområde i den mottagande 
medlemsstaten. Om skillnaderna mellan 
verksamhetsområdena är så stora att ett 
fullständigt utbildningsprogram i själva 
verket krävs för att yrkesutövarna ska 
kunna kompensera för brister, och på 
begäran av yrkesutövarna, bör den 
mottagande medlemsstaten under dessa 
särskilda omständigheter bevilja partiellt 
tillträde. Vid tvingande hänsyn av allmänt 
intresse bör en medlemsstat kunna vägra 
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annan hälso- och sjukvårdspersonal, bör 
en medlemsstat kunna vägra partiellt 
tillträde.

partiellt tillträde. Partiellt tillträde bör inte 
beviljas för vårdyrken eller yrken som har 
anknytning till den allmänna välfärden.

Or. en

Ändringsförslag 100
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Direktiv 2005/36/EG gäller bara 
yrkesutövare som vill utöva samma yrke i 
en annan medlemsstat. Det finns fall där 
den berörda verksamheten är en del av ett 
yrke med mer omfattande 
verksamhetsområde i den mottagande 
medlemsstaten. Om skillnaderna mellan 
verksamhetsområdena är så stora att ett 
fullständigt utbildningsprogram i själva 
verket krävs för att yrkesutövarna ska 
kunna kompensera för brister, och på 
begäran av yrkesutövarna, bör den 
mottagande medlemsstaten under dessa 
särskilda omständigheter bevilja partiellt 
tillträde. Vid tvingande hänsyn av allmänt 
intresse, t.ex. när det gäller läkare eller 
annan hälso- och sjukvårdspersonal, bör en 
medlemsstat kunna vägra partiellt tillträde.

(4) Direktiv 2005/36/EG gäller bara 
yrkesutövare som vill utöva samma yrke i 
en annan medlemsstat. Det finns fall där 
den berörda verksamheten är en del av ett 
yrke med mer omfattande 
verksamhetsområde i den mottagande 
medlemsstaten. Om skillnaderna mellan 
verksamhetsområdena är så stora att ett 
fullständigt utbildningsprogram i själva 
verket krävs för att yrkesutövarna ska 
kunna kompensera för brister, och på 
begäran av yrkesutövarna, bör den 
mottagande medlemsstaten under dessa 
särskilda omständigheter bevilja partiellt 
tillträde. Vid tvingande hänsyn av allmänt 
intresse, t.ex. när det gäller läkare eller 
annan hälso- och sjukvårdspersonal samt 
personal inom rättsväsendet, bör en 
medlemsstat kunna vägra partiellt tillträde.

Or. de

Ändringsförslag 101
Othmar Karas, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Direktiv 2005/36/EG gäller bara 
yrkesutövare som vill utöva samma yrke i 
en annan medlemsstat. Det finns fall där 
den berörda verksamheten är en del av ett 
yrke med mer omfattande 
verksamhetsområde i den mottagande 
medlemsstaten. Om skillnaderna mellan 
verksamhetsområdena är så stora att ett 
fullständigt utbildningsprogram i själva 
verket krävs för att yrkesutövarna ska 
kunna kompensera för brister, och på 
begäran av yrkesutövarna, bör den 
mottagande medlemsstaten under dessa 
särskilda omständigheter bevilja partiellt 
tillträde. Vid tvingande hänsyn av allmänt 
intresse, t.ex. när det gäller läkare eller
annan hälso- och sjukvårdspersonal, bör en 
medlemsstat kunna vägra partiellt tillträde.

(4) Direktiv 2005/36/EG gäller bara 
yrkesutövare som vill utöva samma yrke i 
en annan medlemsstat. Det finns fall där 
den berörda verksamheten är en del av ett 
yrke med mer omfattande 
verksamhetsområde i den mottagande 
medlemsstaten. Om skillnaderna mellan 
verksamhetsområdena är så stora att ett 
fullständigt utbildningsprogram i själva 
verket krävs för att yrkesutövarna ska 
kunna kompensera för brister, och på 
begäran av yrkesutövarna, bör den 
mottagande medlemsstaten under dessa 
särskilda omständigheter bevilja partiellt 
tillträde. Vid tvingande hänsyn av allmänt 
intresse, t.ex. när det gäller läkare och
annan hälso- och sjukvårdspersonal, eller 
notarier och advokater, bör en 
medlemsstat kunna vägra partiellt tillträde.

Or. en

Motivering

Enligt EU-domstolen kan ”god rättskipning” utgöra ett sådant ”tvingande hänsyn av allmänt 
intresse” som avses i detta skäl. Eftersom notarier och advokater bidrar väsentligt till en god 
rättskipning bör medlemsstaterna kunna vägra partiellt tillträde för dessa yrken.

Ändringsförslag 102
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Direktiv 2005/36/EG gäller bara 
yrkesutövare som vill utöva samma yrke i 
en annan medlemsstat. Det finns fall där 
den berörda verksamheten är en del av ett 
yrke med mer omfattande 
verksamhetsområde i den mottagande 
medlemsstaten. Om skillnaderna mellan 

(4) Direktiv 2005/36/EG gäller bara 
yrkesutövare som vill utöva samma yrke i 
en annan medlemsstat. Det finns fall där 
den berörda verksamheten är en del av ett 
yrke med mer omfattande 
verksamhetsområde i den mottagande 
medlemsstaten. Om skillnaderna mellan 
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verksamhetsområdena är så stora att ett 
fullständigt utbildningsprogram i själva 
verket krävs för att yrkesutövarna ska 
kunna kompensera för brister, och på 
begäran av yrkesutövarna, bör den 
mottagande medlemsstaten under dessa 
särskilda omständigheter bevilja partiellt 
tillträde. Vid tvingande hänsyn av allmänt 
intresse, t.ex. när det gäller läkare eller 
annan hälso- och sjukvårdspersonal, bör 
en medlemsstat kunna vägra partiellt 
tillträde.

verksamhetsområdena är så stora att ett 
fullständigt utbildningsprogram i själva 
verket krävs för att yrkesutövarna ska 
kunna kompensera för brister, och på 
begäran av yrkesutövarna, bör den 
mottagande medlemsstaten under dessa 
särskilda omständigheter bevilja partiellt 
tillträde. Vid tvingande hänsyn av allmänt 
intresse bör en medlemsstat kunna vägra 
partiellt tillträde. Partiellt tillträde bör inte 
beviljas vårdyrken som anges i bilaga V 
och därför omfattas av ett automatiskt 
erkännande.

Or. en

Ändringsförslag 103
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Direktiv 2005/36/EG gäller bara 
yrkesutövare som vill utöva samma yrke i 
en annan medlemsstat. Det finns fall där 
den berörda verksamheten är en del av ett 
yrke med mer omfattande 
verksamhetsområde i den mottagande 
medlemsstaten. Om skillnaderna mellan 
verksamhetsområdena är så stora att ett 
fullständigt utbildningsprogram i själva 
verket krävs för att yrkesutövarna ska 
kunna kompensera för brister, och på 
begäran av yrkesutövarna, bör den 
mottagande medlemsstaten under dessa 
särskilda omständigheter bevilja partiellt 
tillträde. Vid tvingande hänsyn av allmänt 
intresse, t.ex. när det gäller läkare eller 
annan hälso- och sjukvårdspersonal, bör 
en medlemsstat kunna vägra partiellt 
tillträde.

(4) Direktiv 2005/36/EG gäller bara 
yrkesutövare som vill utöva samma yrke i 
en annan medlemsstat. Det finns fall där 
den berörda verksamheten är en del av ett 
yrke med mer omfattande 
verksamhetsområde i den mottagande 
medlemsstaten. Om skillnaderna mellan 
verksamhetsområdena är så stora att ett 
fullständigt utbildningsprogram i själva 
verket krävs för att yrkesutövarna ska 
kunna kompensera för brister, och på 
begäran av yrkesutövarna, bör den 
mottagande medlemsstaten under dessa 
särskilda omständigheter bevilja partiellt 
tillträde. Vid tvingande hänsyn av allmänt 
intresse bör en medlemsstat kunna vägra 
partiellt tillträde. Partiellt tillträde bör inte 
beviljas för vårdyrken eller andra 
folkhälsorelaterade yrken.

Or. en
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Ändringsförslag 104
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Direktiv 2005/36/EG gäller bara 
yrkesutövare som vill utöva samma yrke i 
en annan medlemsstat. Det finns fall där 
den berörda verksamheten är en del av ett 
yrke med mer omfattande 
verksamhetsområde i den mottagande 
medlemsstaten. Om skillnaderna mellan 
verksamhetsområdena är så stora att ett 
fullständigt utbildningsprogram i själva 
verket krävs för att yrkesutövarna ska 
kunna kompensera för brister, och på 
begäran av yrkesutövarna, bör den 
mottagande medlemsstaten under dessa 
särskilda omständigheter bevilja partiellt 
tillträde. Vid tvingande hänsyn av allmänt 
intresse, t.ex. när det gäller läkare eller 
annan hälso- och sjukvårdspersonal, bör 
en medlemsstat kunna vägra partiellt 
tillträde.

(4) Direktiv 2005/36/EG gäller bara 
yrkesutövare som vill utöva samma yrke i 
en annan medlemsstat. Det finns fall där 
den berörda verksamheten är en del av ett 
yrke med mer omfattande 
verksamhetsområde i den mottagande 
medlemsstaten. Om skillnaderna mellan 
verksamhetsområdena är så stora att ett 
fullständigt utbildningsprogram i själva 
verket krävs för att yrkesutövarna ska 
kunna kompensera för brister, och på 
begäran av yrkesutövarna, bör den 
mottagande medlemsstaten under dessa 
särskilda omständigheter bevilja partiellt 
tillträde. Kommissionen bör informeras av 
medlemsstaten innan den fattar ett sådant 
beslut för att främja ett fullständigt 
genomförande av denna bestämmelse och
garantera att den tillämpas enhetligt i 
hela unionen. Vid tvingande hänsyn av 
allmänt intresse, bör en medlemsstat kunna 
vägra partiellt tillträde. Partiellt tillträde 
bör inte kunna beviljas beträffande yrken 
som omfattas av ett automatiskt 
erkännande på grund av samordning av 
minimikrav på utbildning eller 
gemensamma utbildningsprinciper.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att kommissionen hålls informerad om avslag när det gäller partiellt 
tillträde och om skälen till avslagen, så att den kan se till att denna bestämmelse tillämpas 
fullt ut, korrekt och enhetligt. Se motsvarande artikel.
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Ändringsförslag 105
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Direktiv 2005/36/EG gäller bara 
yrkesutövare som vill utöva samma yrke i 
en annan medlemsstat. Det finns fall där 
den berörda verksamheten är en del av ett 
yrke med mer omfattande 
verksamhetsområde i den mottagande 
medlemsstaten. Om skillnaderna mellan 
verksamhetsområdena är så stora att ett 
fullständigt utbildningsprogram i själva 
verket krävs för att yrkesutövarna ska 
kunna kompensera för brister, och på 
begäran av yrkesutövarna, bör den 
mottagande medlemsstaten under dessa 
särskilda omständigheter bevilja partiellt 
tillträde. Vid tvingande hänsyn av allmänt 
intresse, t.ex. när det gäller läkare eller 
annan hälso- och sjukvårdspersonal, bör 
en medlemsstat kunna vägra partiellt 
tillträde.

(4) Direktiv 2005/36/EG gäller bara 
yrkesutövare som vill utöva samma yrke i 
en annan medlemsstat. Det finns fall där 
den berörda verksamheten är en del av ett 
yrke med mer omfattande 
verksamhetsområde i den mottagande 
medlemsstaten. Om skillnaderna mellan 
verksamhetsområdena är så stora att ett 
fullständigt utbildningsprogram i själva 
verket krävs för att yrkesutövarna ska 
kunna kompensera för brister, och på 
begäran av yrkesutövarna, bör den 
mottagande medlemsstaten bevilja partiellt 
tillträde. För yrken av betydelse för 
folkhälsan, säkerheten eller hälsoskyddet 
bör en medlemsstat kunna vägra partiellt 
tillträde om medlemsstaten anser att de 
tillhandahållna tjänsternas kvalitet är 
undermålig. Vid tvingande hänsyn av 
allmänt intresse bör en medlemsstat alltid
kunna vägra partiellt tillträde.

Or. fr

Ändringsförslag 106
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Direktiv 2005/36/EG gäller bara 
yrkesutövare som vill utöva samma yrke i 
en annan medlemsstat. Det finns fall där 
den berörda verksamheten är en del av ett 
yrke med mer omfattande 
verksamhetsområde i den mottagande 

(4) Direktiv 2005/36/EG gäller bara 
yrkesutövare som vill utöva samma yrke i 
en annan medlemsstat. Det finns fall där 
den berörda verksamheten är en del av ett 
yrke med mer omfattande 
verksamhetsområde i den mottagande 
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medlemsstaten. Om skillnaderna mellan 
verksamhetsområdena är så stora att ett 
fullständigt utbildningsprogram i själva 
verket krävs för att yrkesutövarna ska 
kunna kompensera för brister, och på 
begäran av yrkesutövarna, bör den 
mottagande medlemsstaten under dessa 
särskilda omständigheter bevilja partiellt 
tillträde. Vid tvingande hänsyn av allmänt 
intresse, t.ex. när det gäller läkare eller 
annan hälso- och sjukvårdspersonal, bör en 
medlemsstat kunna vägra partiellt tillträde.

medlemsstaten. Om skillnaderna mellan 
verksamhetsområdena är så stora att ett 
fullständigt utbildningsprogram i själva 
verket krävs för att yrkesutövarna ska 
kunna kompensera för brister, och på 
begäran av yrkesutövarna, kan de 
mottagande medlemsstater som tillåter det
under dessa särskilda omständigheter 
bevilja partiellt tillträde. Vid tvingande 
hänsyn av allmänt intresse, t.ex. när det 
gäller läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal, bör en medlemsstat 
kunna vägra partiellt tillträde.

Or. el

Motivering

Medlemsstaterna är, framför allt med beaktande av hälsa och allmän säkerhet men även av 
andra skäl, skyldiga att kontrollera inom vilka yrken de kan tillåta partiellt tillträde.

Ändringsförslag 107
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Direktiv 2005/36/EG gäller bara 
yrkesutövare som vill utöva samma yrke i 
en annan medlemsstat. Det finns fall där 
den berörda verksamheten är en del av ett 
yrke med mer omfattande 
verksamhetsområde i den mottagande 
medlemsstaten. Om skillnaderna mellan 
verksamhetsområdena är så stora att ett 
fullständigt utbildningsprogram i själva 
verket krävs för att yrkesutövarna ska 
kunna kompensera för brister, och på 
begäran av yrkesutövarna, bör den 
mottagande medlemsstaten under dessa 
särskilda omständigheter bevilja partiellt 
tillträde. Vid tvingande hänsyn av allmänt 
intresse, t.ex. när det gäller läkare eller 
annan hälso- och sjukvårdspersonal, bör en 

(4) Direktiv 2005/36/EG gäller bara 
yrkesutövare som vill utöva samma yrke i 
en annan medlemsstat. Det finns fall där 
den berörda verksamheten är en del av ett 
yrke med mer omfattande 
verksamhetsområde i den mottagande 
medlemsstaten. Om skillnaderna mellan 
verksamhetsområdena är så stora att ett 
fullständigt utbildningsprogram i själva 
verket krävs för att yrkesutövarna ska 
kunna kompensera för brister, och på 
begäran av yrkesutövarna, bör den 
mottagande medlemsstaten under dessa 
särskilda omständigheter bevilja partiellt 
tillträde. Vid tvingande hänsyn av allmänt 
intresse, t.ex. när det gäller läkare eller 
annan hälso- och sjukvårdspersonal, eller 
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medlemsstat kunna vägra partiellt tillträde. hänsyn som rör specifika områden, bör en 
medlemsstat kunna vägra partiellt tillträde.

Or. en

Ändringsförslag 108
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Tillämpningen av partiellt tillträde i 
detta direktiv mot bakgrund av 
EU-domstolens rättspraxis bör aldrig leda 
till att arbetsmarknadsparterna fråntas 
rätten att organisera sig inom den berörda 
sektorn. 

Or. en

Ändringsförslag 109
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Eftersom notarier utses av staten och 
fyller en funktion av allmänt intresse, 
genom att garantera lagenlighet och 
rättssäkerhet avseende handlingar som 
berör enskilda personer, omfattas de inte 
av direktivet. 

Or. en

Ändringsförslag 110
Constance Le Grip
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Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) (ii a) Begreppet ”tvingande hänsyn 
av allmänt intresse” som vissa 
bestämmelser i detta direktiv hänvisar till 
har utvecklats i domstolens rättspraxis 
rörande artiklarna 49 och 56 i fördraget 
och kan komma att vidareutvecklas. 
Enligt domstolens rättspraxis bör 
begreppet omfatta bl.a. följande grunder: 
allmän ordning, allmän säkerhet och 
folkhälsa enligt artiklarna 52 och 62 i 
fördraget.

Or. en

Motivering

Begreppet ”tvingande hänsyn av allmänt intresse” som nämns i vissa bestämmelser i detta 
direktiv är en välkänd princip som avser folkhälsan men även många andra områden. Det 
föreslås att definitionen i direktiv 2006/123/EG ska användas för att förtydliga vad 
lagstiftaren avser med detta begrepp.

Ändringsförslag 111
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Tidsbegränsat och tillfälligt 
tillhandahållande av tjänster i en 
medlemsstat bör underställas 
skyddsmekanismer, särskilt ett krav på 
minst två års yrkeserfarenhet, för att
skydda de lokala konsumenterna i den 
mottagande medlemsstaten om yrket inte är 
reglerat i ursprungsmedlemsstaten. Dessa 
garantier är emellertid inte nödvändiga om 
sådana konsumenter som har sin vanliga 
vistelseort i yrkesutövarens 
etableringsmedlemsstat redan har valt 

(5) Tidsbegränsat och tillfälligt 
tillhandahållande av tjänster i en 
medlemsstat bör underställas 
skyddsmekanismer, särskilt ett krav på 
minst två års yrkeserfarenhet, för att 
skydda de lokala konsumenterna i den 
mottagande medlemsstaten om yrket inte är 
reglerat i ursprungsmedlemsstaten. Dessa 
garantier är emellertid inte nödvändiga om 
sådana konsumenter som har sin vanliga 
vistelseort i yrkesutövarens 
etableringsmedlemsstat redan har valt 
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denne och det inte leder till några 
konsekvenser för folkhälsa eller säkerhet 
för tredje personer i den mottagande 
medlemsstaten.

denne och det inte leder till några 
konsekvenser för folkhälsa eller säkerhet 
för tredje personer i den mottagande 
medlemsstaten. Ordningen för tillfällig 
rörlighet bör inte användas i stället för 
den ordning för fullständigt erkännande 
som föreskrivs i artikel 7. Om en person 
med tillfälligt tillträde vill fortsätta att 
tillhandahålla en tjänst under längre tid 
än ett sammanhängande år måste han 
eller hon därför göra en sådan 
underrättelse som föreskrivs i artikel 7.

Or. en

Ändringsförslag 112
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Kraven för erkännande när det gäller 
tillfällig rörlighet får inte användas i 
stället för kraven för erkännande för 
långsiktig rörlighet. För att täppa igen det 
kryphål som innebär att yrkesutövare kan 
få erkännande via den lättare ordningen 
för tillfällig rörlighet och fortsätta utöva 
sitt yrke på obestämd tid bör den tillfälliga 
rörligheten begränsas till ett år av 
sammanhängande yrkesutövning inom 
hela EU. Vid utgången av detta år måste 
yrkesutövaren få fullständigt erkännande 
enligt artikel 4b eller avdelning III. 
Undantag görs för tjänsteleverantörer 
som regelbundet tillhandahåller tjänster 
under perioder på mindre än ett år i en 
annan medlemsstat. Kommissionen bör
upprätta en förteckning över sådana 
yrken via delegerade akter i enlighet med 
artikel 58a (ny) och offentliggöra denna 
förteckning. 

Or. en
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Ändringsförslag 113
Sandra Kalniete

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Direktiv 2005/36/EG bör också 
omfatta notarier. För begäran om 
erkännande för etablering bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att kräva de 
nödvändiga lämplighetsproven eller 
föreskriva en anpassningsperiod för att 
undvika all diskriminering vid de 
nationella urvals- och 
nomineringsförfarandena. När det gäller 
fritt tillhandahållande av tjänster bör 
notarier inte kunna upprätta officiella 
handlingar och utföra liknande uppgifter 
som kräver användning av den 
mottagande medlemsstatens sigill.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 114
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Direktiv 2005/36/EG bör också omfatta
notarier. För begäran om erkännande för 
etablering bör medlemsstaterna ha 
möjlighet att kräva de nödvändiga 
lämplighetsproven eller föreskriva en 
anpassningsperiod för att undvika all 
diskriminering vid de nationella urvals-
och nomineringsförfarandena. När det 
gäller fritt tillhandahållande av tjänster bör 
notarier inte kunna upprätta officiella 
handlingar och utföra liknande uppgifter 

(7) Direktiv 2005/36/EG bör inte tillämpas 
på notarier. I de flesta medlemsstater 
ingår yrket notarie i rättsväsendet som 
oberoende befattning i det allmännas 
intresse, även om arbetsuppgifterna delvis 
skiljer sig åt i hög grad. Grundtanken 
med direktiv 2005/36/EG, särskilt när det 
gäller fritt tillhandahållande av tjänster, 
står dock i strid med att notarier är statliga 
tjänstemän och en del av rättsväsendet.
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som kräver användning av den 
mottagande medlemsstatens sigill.

Or. de

Ändringsförslag 115
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Direktiv 2005/36/EG bör också omfatta 
notarier. För begäran om erkännande för 
etablering bör medlemsstaterna ha 
möjlighet att kräva de nödvändiga 
lämplighetsproven eller föreskriva en 
anpassningsperiod för att undvika all 
diskriminering vid de nationella urvals-
och nomineringsförfarandena. När det 
gäller fritt tillhandahållande av tjänster bör 
notarier inte kunna upprätta officiella 
handlingar och utföra liknande uppgifter 
som kräver användning av den 
mottagande medlemsstatens sigill.

(7) Direktiv 2005/36/EG bör inte tillämpas 
på notarier när det gäller begäran om 
erkännande för etablering eller
tillhandahållande av tjänster i en annan 
medlemsstat.

Or. fr

Ändringsförslag 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Direktiv 2005/36/EG bör också omfatta 
notarier. För begäran om erkännande för 
etablering bör medlemsstaterna ha 
möjlighet att kräva de nödvändiga 
lämplighetsproven eller föreskriva en 
anpassningsperiod för att undvika all 
diskriminering vid de nationella urvals-

(7) Direktiv 2005/36/EG bör också omfatta 
notarier. För begäran om erkännande för 
etablering bör medlemsstaterna ha 
möjlighet att kräva de nödvändiga 
lämplighetsproven eller föreskriva en 
anpassningsperiod för att undvika all 
diskriminering vid de nationella urvals-
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och nomineringsförfarandena. När det 
gäller fritt tillhandahållande av tjänster 
bör notarier inte kunna upprätta officiella 
handlingar och utföra liknande uppgifter
som kräver användning av den 
mottagande medlemsstatens sigill.

och nomineringsförfarandena. Denna 
kompensationsåtgärd befriar inte 
sökanden från andra krav i samband med 
urvals- och nomineringsförfarandena för 
notarietjänster i den mottagande 
medlemsstaten. På grund av sin särskilda 
funktion som innehavare av offentliga 
ämbeten med rättigheter och skyldigheter 
att fullgöra vissa offentliga funktioner i 
sina ursprungsmedlemsstater bör notarier 
inte kunna upprätta officiella handlingar
eller utföra liknande uppgifter eller andra 
juridiska funktioner inom ramen för 
friheten att tillhandahålla tjänster.

Or. en

Motivering

Användningen av en medlemsstats sigill är begränsat till denna stats territorium och kan inte 
utvidgas på grundval av friheten att tillhandahålla tjänster. Med hänsyn till att frågan om 
upprättande av officiella handlingar och ömsesidigt erkännande av sådana handlingar måste 
regleras på grundval av artikel 81 i EUF-fördraget är restriktionerna för notarier något som 
har behandlats i EU-domstolens domar. ”Liknande uppgifter” omfattar legalisering och 
juridiska funktioner som utförs för en medlemsstats rättsväsende. 

Ändringsförslag 117
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att tillämpa systemet för 
erkännande inom den generella ordningen 
är det nödvändigt att indela de olika 
nationella utbildnings- och 
yrkesutbildningssystemen i olika nivåer. 
Dessa nivåer, som endast upprättas för att 
den generella ordningen ska fungera, bör 
varken påverka de nationella strukturerna 
för utbildning och yrkesutbildning eller 
medlemsstaternas befogenheter på detta 
område, som exempelvis nationella 
strategier för genomförandet av den 

(8) För att tillämpa systemet för 
erkännande inom den generella ordningen 
är det nödvändigt att indela de olika 
nationella utbildnings- och 
yrkesutbildningssystemen i olika nivåer. 
Dessa nivåer, som endast upprättas för att 
den generella ordningen ska fungera, bör 
varken påverka de nationella strukturerna 
för utbildning och yrkesutbildning eller 
medlemsstaternas befogenheter på detta 
område, som exempelvis nationella 
strategier för genomförandet av den 
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europeiska referensramen för 
kvalifikationer. Detta kan vara ett sätt att 
främja kvalifikationernas transparens och 
jämförbarhet och kan vara en bra extra 
informationskälla för de behöriga 
myndigheter som prövar erkännandet av 
kvalifikationer som utfärdats i andra 
medlemsstater. De nivåer som fastställs 
för tillämpningen av den generella 
ordningen bör i princip inte längre 
användas som ett kriterium för att 
utesluta unionsmedborgare från 
tillämpningsområdet för direktiv 
2005/36/EG om detta står i strid med 
principen om livslångt lärande.

europeiska referensramen för 
kvalifikationer. Detta kan vara ett sätt att 
främja kvalifikationernas transparens och 
jämförbarhet och kan vara en bra extra 
informationskälla för de behöriga 
myndigheter som prövar erkännandet av 
kvalifikationer som utfärdats i andra 
medlemsstater.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att tillämpa systemet för 
erkännande inom den generella ordningen 
är det nödvändigt att indela de olika 
nationella utbildnings- och 
yrkesutbildningssystemen i olika nivåer. 
Dessa nivåer, som endast upprättas för att 
den generella ordningen ska fungera, bör 
varken påverka de nationella strukturerna 
för utbildning och yrkesutbildning eller 
medlemsstaternas befogenheter på detta 
område, som exempelvis nationella 
strategier för genomförandet av den 
europeiska referensramen för 
kvalifikationer. Detta kan vara ett sätt att 
främja kvalifikationernas transparens och 
jämförbarhet och kan vara en bra extra 
informationskälla för de behöriga 
myndigheter som prövar erkännandet av 
kvalifikationer som utfärdats i andra 
medlemsstater. De nivåer som fastställs 

(8) För att tillämpa systemet för 
erkännande inom den generella ordningen 
är det nödvändigt att indela de olika 
nationella utbildnings- och 
yrkesutbildningssystemen i olika nivåer. 
Dessa nivåer, som endast upprättas för att 
den generella ordningen ska fungera, bör 
varken påverka de nationella strukturerna 
för utbildning och yrkesutbildning eller 
medlemsstaternas befogenheter på detta 
område, som exempelvis nationella 
strategier för genomförandet av den 
europeiska referensramen för 
kvalifikationer. Detta kan vara ett sätt att 
främja kvalifikationernas transparens och 
jämförbarhet och kan vara en bra extra 
informationskälla för de behöriga 
myndigheter som prövar erkännandet av 
kvalifikationer som utfärdats i andra 
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för tillämpningen av den generella 
ordningen bör i princip inte längre 
användas som ett kriterium för att 
utesluta unionsmedborgare från 
tillämpningsområdet för direktiv 
2005/36/EG om detta står i strid med 
principen om livslångt lärande.

medlemsstater.

Or. de

Ändringsförslag 119
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att tillämpa systemet för 
erkännande inom den generella ordningen 
är det nödvändigt att indela de olika 
nationella utbildnings- och 
yrkesutbildningssystemen i olika nivåer. 
Dessa nivåer, som endast upprättas för att 
den generella ordningen ska fungera, bör 
varken påverka de nationella strukturerna 
för utbildning och yrkesutbildning eller 
medlemsstaternas befogenheter på detta 
område, som exempelvis nationella 
strategier för genomförandet av den 
europeiska referensramen för 
kvalifikationer. Detta kan vara ett sätt att 
främja kvalifikationernas transparens och 
jämförbarhet och kan vara en bra extra 
informationskälla för de behöriga 
myndigheter som prövar erkännandet av 
kvalifikationer som utfärdats i andra 
medlemsstater. De nivåer som fastställs för 
tillämpningen av den generella ordningen 
bör i princip inte längre användas som ett 
kriterium för att utesluta unionsmedborgare 
från tillämpningsområdet för direktiv 
2005/36/EG om detta står i strid med 
principen om livslångt lärande.

(8) För att tillämpa systemet för 
erkännande inom den generella ordningen 
är det nödvändigt att indela de olika 
nationella utbildnings- och 
yrkesutbildningssystemen i olika nivåer. 
Dessa nivåer, som endast upprättas för att 
den generella ordningen ska fungera, bör 
varken påverka de nationella strukturerna 
för utbildning och yrkesutbildning eller 
medlemsstaternas befogenheter på detta 
område, som exempelvis nationella 
strategier för genomförandet av den 
europeiska referensramen för 
kvalifikationer. Kommissionen bör i 
förekommande fall lägga fram en 
utvärdering, tillsammans med förslag, av 
möjligheten att anpassa nivåerna i detta
direktiv och nivåerna i den europeiska 
referensramen för kvalifikationer inom 
två år efter direktivets ikraftträdande. 
Utvärderingen bör även innefatta förslag 
om att ge det europeiska systemet för 
överföring av studiemeriter en juridisk 
definition i gemenskapens regelverk. 
Detta kan vara ett sätt att främja 
kvalifikationernas transparens och 
jämförbarhet och kan vara en bra extra 
informationskälla för de behöriga 
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myndigheter som prövar erkännandet av 
kvalifikationer som utfärdats i andra 
medlemsstater. De nivåer som fastställs för 
tillämpningen av den generella ordningen 
bör i princip inte längre användas som ett 
kriterium för att utesluta unionsmedborgare 
från tillämpningsområdet för direktiv 
2005/36/EG om detta står i strid med 
principen om livslångt lärande.

Or. en

Ändringsförslag 120
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I avsaknad av harmonisering av 
minimikraven i fråga om utbildning för 
tillträde till de yrken som regleras genom 
den generella ordningen bör de mottagande 
medlemsstaterna fortfarande ha möjlighet 
att införa en kompensationsåtgärd. Denna 
åtgärd bör vara proportionell och särskilt ta 
hänsyn till de kunskaper, färdigheter och 
kompetenser som den sökande har vunnit 
inom ramen för sin yrkeserfarenhet eller 
genom livslångt lärande. Beslutet om 
införande av en kompensationsåtgärd bör 
motiveras i detalj i syfte att göra det 
möjligt för den sökande att bättre förstå sin 
situation och att söka rättslig granskning 
vid nationella domstolar enligt 
direktiv 2005/36/EG.

(10) I avsaknad av harmonisering av 
minimikraven i fråga om utbildning för 
tillträde till de yrken som regleras genom 
den generella ordningen bör de mottagande 
medlemsstaterna fortfarande ha möjlighet 
att införa en kompensationsåtgärd. Denna 
åtgärd bör vara proportionell och särskilt ta 
hänsyn till de kunskaper, färdigheter och 
kompetenser som den sökande har vunnit 
inom ramen för sin yrkeserfarenhet eller 
genom livslångt lärande som har intygats 
av behöriga organ. Beslutet om införande 
av en kompensationsåtgärd bör motiveras i 
detalj i syfte att göra det möjligt för den 
sökande att bättre förstå sin situation och 
att söka rättslig granskning vid nationella 
domstolar enligt direktiv 2005/36/EG.

Or. el

Motivering

Ofta sker livslångt lärande inom ramen för informell utbildning och yrkesutbildning och leder 
till utfärdande av intyg som eventuellt inte kan värderas. 
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Ändringsförslag 121
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Systemet för automatiskt erkännande 
på grundval av harmoniserade 
minimiutbildningskrav bygger på att nya 
eller ändrade utbildningsbevis i god tid 
anmäls av medlemsstaterna, och 
offentliggörs av kommissionen. Innehavare 
av sådana kvalifikationer har annars inga 
garantier för att de kan omfattas av 
automatiskt erkännande. I syfte att öka 
insynen och öppenheten samt underlätta 
prövningen av nyanmälda titlar bör 
medlemsstaterna utse ett lämpligt organ, 
till exempel en ackrediteringsmyndighet 
eller ett ministerium, som ska granska 
varje anmälan och till kommissionen 
rapportera om efterlevnaden av direktiv 
2005/36/EG.

(12) Systemet för automatiskt erkännande 
på grundval av harmoniserade 
minimiutbildningskrav bygger på att nya 
eller ändrade utbildningsbevis i god tid 
anmäls av medlemsstaterna, och 
offentliggörs av kommissionen. Innehavare 
av sådana kvalifikationer har annars inga 
garantier för att de kan omfattas av 
automatiskt erkännande. I syfte att öka 
insynen och öppenheten samt underlätta 
prövningen av nyanmälda titlar bör 
medlemsstaterna rapportera till 
kommissionen om efterlevnaden av 
direktiv 2005/36/EG.

Or. de

Ändringsförslag 122
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För automatiskt erkännande 
grundat på minimikrav på utbildning för 
vårdyrken bör medlemsstaterna få bevilja 
partiell dispens för andra än veterinärer 
som har genomgått en del av sin 
utbildning inom ramen för utbildning på 
minst motsvarande nivå, om denna del 
redan är avklarad.
Partiell dispens bör i normala fall inte 
gälla längre än ett läsår eller mer än 
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60 meritpoäng, om 60 meritpoäng är vad 
som krävs för slutförande av ett läsår. I 
undantagsfall kan en partiell dispens 
gälla i två läsår eller 120 meritpoäng.
Medlemsstaten bör vid övervägandet av 
partiell dispens från utbildning till fullo 
beakta konsekvenserna för 
patientsäkerheten. 

Or. en

Motivering

Samordnade minimikrav för utbildning bör vara tillräckligt flexibla för att undvika att i 
onödan begränsa medlemsstaternas möjligheter att organisera sina utbildningssystem. 
Partiell dispens bör beaktas när relevant tidigare utbildning finns.

Ändringsförslag 123
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) För att förbättra rörligheten för 
hälso- och sjukvårdspersonal och 
samtidigt främja ett livslångt lärande och 
fortbildning för patienternas bästa är det 
nödvändigt att utarbeta ramar för ett 
fortlöpande erkännande av fortbildning 
mellan medlemsstaterna genom ett utbyte 
av information och bästa praxis mellan 
medlemsstaterna. Behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna bör därför lägga fram 
offentliga rapporter till kommissionen och 
övriga medlemsstater om den fortbildning 
som erbjuds hälso- och 
sjukvårdspersonal.

Or. en

Ändringsförslag 124
Mikael Gustafsson
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Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Barnmorske- och sjuksköterskeyrkena 
har utvecklats betydligt under de senaste 
tre årtiondena: Samhällsbaserad hälso- och 
sjukvård, mer komplexa 
behandlingsmetoder och teknik som 
ständigt utvecklas förutsätter att 
sjuksköterskor och barnmorskor har 
kapacitet för att ta allt större ansvar. 
Barnmorske- och sjuksköterskestudenter 
behöver därför en solid allmän 
utbildningsbakgrund innan de börjar sin 
yrkesutbildning, så att de är förberedda att 
uppfylla dessa komplexa vårdbehov. 
Därför bör tillträdeskravet för 
yrkesutbildningen ökas till tolv års allmän 
skolutbildning eller avlagd examen på en 
motsvarande nivå.

(15) Barnmorske- och sjuksköterskeyrkena 
har utvecklats betydligt under de senaste 
tre årtiondena: Samhällsbaserad hälso- och 
sjukvård, mer komplexa 
behandlingsmetoder och teknik som 
ständigt utvecklas förutsätter att 
sjuksköterskor och barnmorskor har 
kapacitet för att ta allt större ansvar. 
Barnmorske- och sjuksköterskestudenter 
behöver därför en solid allmän 
utbildningsbakgrund innan de börjar sin 
yrkesutbildning, så att de är förberedda att 
uppfylla dessa komplexa vårdbehov. 
Därför bör antagningen till sådan 
utbildning vara upp till medlemsstaterna 
så att dessa yrkens kvalifikationer och 
kompetens kan höjas genom att
tillträdeskravet höjs till tolv års allmän 
skolutbildning eller avlagd examen på en 
motsvarande nivå.

Or. en

Ändringsförslag 125
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Barnmorske- och sjuksköterskeyrkena 
har utvecklats betydligt under de senaste 
tre årtiondena: Samhällsbaserad hälso- och 
sjukvård, mer komplexa 
behandlingsmetoder och teknik som 
ständigt utvecklas förutsätter att 
sjuksköterskor och barnmorskor har 
kapacitet för att ta allt större ansvar. 
Barnmorske- och sjuksköterskestudenter 

(15) Barnmorske- och sjuksköterskeyrkena 
har utvecklats betydligt under de senaste 
tre årtiondena: Samhällsbaserad hälso- och 
sjukvård, mer komplexa 
behandlingsmetoder och teknik som 
ständigt utvecklas förutsätter att 
sjuksköterskor och barnmorskor har 
kapacitet för att ta allt större ansvar. 
Barnmorske- och sjuksköterskestudenter 
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behöver därför en solid allmän 
utbildningsbakgrund innan de börjar sin 
yrkesutbildning, så att de är förberedda att 
uppfylla dessa komplexa vårdbehov. 
Därför bör tillträdeskravet för 
yrkesutbildningen ökas till tolv års allmän 
skolutbildning eller avlagd examen på en 
motsvarande nivå.

behöver därför en solid allmän 
utbildningsbakgrund innan de börjar sin 
yrkesutbildning, så att de är förberedda att 
uppfylla dessa komplexa vårdbehov. 
Därför bör tillträdeskravet för 
yrkesutbildningen anpassas till tio års
allmän skolutbildning eller avlagd examen 
på en motsvarande nivå.

Or. de

Ändringsförslag 126
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Barnmorske- och sjuksköterskeyrkena 
har utvecklats betydligt under de senaste 
tre årtiondena: Samhällsbaserad hälso- och 
sjukvård, mer komplexa 
behandlingsmetoder och teknik som 
ständigt utvecklas förutsätter att 
sjuksköterskor och barnmorskor har 
kapacitet för att ta allt större ansvar. 
Barnmorske- och sjuksköterskestudenter 
behöver därför en solid allmän 
utbildningsbakgrund innan de börjar sin 
yrkesutbildning, så att de är förberedda att 
uppfylla dessa komplexa vårdbehov. 
Därför bör tillträdeskravet för 
yrkesutbildningen ökas till tolv års allmän 
skolutbildning eller avlagd examen på en 
motsvarande nivå.

(15) Barnmorske- och sjuksköterskeyrkena 
har utvecklats betydligt under de senaste 
tre årtiondena: Samhällsbaserad hälso- och 
sjukvård, mer komplexa 
behandlingsmetoder och teknik som 
ständigt utvecklas förutsätter att 
sjuksköterskor och barnmorskor har 
kapacitet för att ta allt större ansvar. 
Barnmorske- och sjuksköterskestudenter 
behöver därför en solid allmän 
utbildningsbakgrund innan de börjar sin 
yrkesutbildning, så att de är förberedda att 
uppfylla dessa komplexa vårdbehov. 
Därför bör tillträdeskravet för 
yrkesutbildningen ökas till tolv års allmän 
skolutbildning eller avlagd examen på en 
motsvarande nivå. Medlemsstaterna måste 
se till att det råder flexibilitet och finns 
karriärmöjligheter inom hälso- och 
sjukvårdsyrken.

Or. de

Ändringsförslag 127
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt
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Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Barnmorske- och sjuksköterskeyrkena 
har utvecklats betydligt under de senaste 
tre årtiondena: Samhällsbaserad hälso- och 
sjukvård, mer komplexa 
behandlingsmetoder och teknik som 
ständigt utvecklas förutsätter att 
sjuksköterskor och barnmorskor har 
kapacitet för att ta allt större ansvar. 
Barnmorske- och sjuksköterskestudenter 
behöver därför en solid allmän 
utbildningsbakgrund innan de börjar sin 
yrkesutbildning, så att de är förberedda att 
uppfylla dessa komplexa vårdbehov. 
Därför bör tillträdeskravet för 
yrkesutbildningen ökas till tolv års allmän 
skolutbildning eller avlagd examen på en 
motsvarande nivå.

(15) Barnmorske- och sjuksköterskeyrkena 
har utvecklats betydligt under de senaste 
tre årtiondena: Samhällsbaserad hälso- och 
sjukvård, mer komplexa 
behandlingsmetoder och teknik som 
ständigt utvecklas förutsätter att 
sjuksköterskor och barnmorskor har 
kapacitet för att ta allt större ansvar. 
Barnmorske- och sjuksköterskestudenter 
behöver därför en solid allmän 
utbildningsbakgrund innan de börjar sin 
yrkesutbildning, så att de är förberedda att 
uppfylla dessa komplexa vårdbehov.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Barnmorske- och sjuksköterskeyrkena 
har utvecklats betydligt under de senaste 
tre årtiondena: Samhällsbaserad hälso- och 
sjukvård, mer komplexa 
behandlingsmetoder och teknik som 
ständigt utvecklas förutsätter att 
sjuksköterskor och barnmorskor har 
kapacitet för att ta allt större ansvar. 
Barnmorske- och sjuksköterskestudenter 
behöver därför en solid allmän 
utbildningsbakgrund innan de börjar sin 
yrkesutbildning, så att de är förberedda att 

(15) Barnmorske- och sjuksköterskeyrkena 
har utvecklats betydligt under de senaste 
tre årtiondena: Samhällsbaserad hälso- och
sjukvård, mer komplexa 
behandlingsmetoder och teknik som 
ständigt utvecklas förutsätter att 
sjuksköterskor och barnmorskor har 
kapacitet för att ta allt större ansvar. 
Barnmorske- och sjuksköterskestudenter 
behöver därför en solid allmän 
utbildningsbakgrund, så att de är 
förberedda att uppfylla dessa komplexa 
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uppfylla dessa komplexa vårdbehov. 
Därför bör tillträdeskravet för 
yrkesutbildningen ökas till tolv års allmän 
skolutbildning eller avlagd examen på en 
motsvarande nivå.

vårdbehov, men det viktigaste är ändå 
utbildningens kvalitet och innehåll, som 
ständigt måste anpassas till 
kompetenskraven.

Or. de

Motivering

Genom direktivet samordnas minimikraven på utbildningen. Dessa skärps redan, i likhet med 
vad som gäller för läkare, genom det antal år och undervisningstimmar som utbildningen 
måste omfatta enligt artikel 31.3 första stycket. När det gäller läkare tar man hänsyn till 
medlemsstaternas olika utbildningssystem genom att sänka minimikravet på utbildningstidens 
längd i år. På samma sätt behöver man ta hänsyn till medlemsstaternas olika 
utbildningssystem när det gäller sjuksköterskor och vårdare som ansvarar för den allmänna 
hälso- och sjukvården.

Ändringsförslag 129
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) I syfte att förenkla systemet för 
automatiskt erkännande av 
specialistutbildningar för läkare och 
tandläkare bör sådana 
specialistutbildningar omfattas av direktiv 
2005/36/EG om de är gemensamma för 
minst en tredjedel av medlemsstaterna.

(16) I syfte att förenkla systemet för 
automatiskt erkännande av alla
specialistutbildningar för läkare,
tandläkare, farmaceuter och veterinärer
bör sådana specialistutbildningar omfattas 
av direktiv 2005/36/EG om de är 
gemensamma för minst en tredjedel av 
medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 130
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) I syfte att förenkla systemet för 
automatiskt erkännande av 
specialistutbildningar för läkare och
tandläkare bör sådana 
specialistutbildningar omfattas av direktiv 
2005/36/EG om de är gemensamma för 
minst en tredjedel av medlemsstaterna.

(16) I syfte att förenkla systemet för 
automatiskt erkännande av 
specialistutbildningar för läkare, 
tandläkare, veterinärer och farmaceuter
bör sådana specialistutbildningar omfattas 
av direktiv 2005/36/EG om de är 
gemensamma för minst en tredjedel av 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 131
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Rörligheten för hälso- och 
sjukvårdspersonal bör även ses i ett vidare 
sammanhang vad gäller tillgången till
vårdpersonal i Europa, vilket bör 
hanteras genom en särskild strategi på 
EU-nivå och samordnas med 
medlemsstaterna för att garantera att så 
många patienter och konsumenter som 
möjligt skyddas, samtidigt som även de 
nationella sjukvårdssystemens 
ekonomiska och organisatoriska 
hållbarhet skyddas.

Or. en

Ändringsförslag 132
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Direktiv 2005/36/EG bör främja ett 
mer automatiskt erkännande av 
kvalifikationer för de yrken som för 
närvarande inte omfattas. Därvid bör man 
ta hänsyn till medlemsstaternas behörighet 
att bestämma vilka kvalifikationer som 
erfordras för utövande av ett yrke på deras 
respektive territorium, och att fastställa hur 
deras utbildnings- och 
yrkesutbildningssystem ska organiseras 
och viket innehåll de ska ha. 
Yrkessammanslutningar och 
yrkesorganisationer som är representativa 
på nationell nivå och unionsnivå bör ha 
möjlighet att föreslå gemensamma 
utbildningsprinciper. Det bör ske i form av 
ett gemensamt prov som förutsättning för 
att förvärva en yrkeskvalifikation, eller i 
form av utbildningsprogram på grundval av 
en gemensam uppsättning kunskaper, 
färdigheter och kompetenser. 
Kvalifikationer som erhållits inom sådana 
gemensamma utbildningsramar bör 
automatiskt erkännas av medlemsstaterna.

(18) Direktiv 2005/36/EG bör främja ett 
mer automatiskt erkännande av 
kvalifikationer för de yrken som för 
närvarande inte omfattas. Därvid bör man 
ta hänsyn till medlemsstaternas behörighet 
att bestämma vilka kvalifikationer som 
erfordras för utövande av ett yrke på deras 
respektive territorium, och att fastställa hur 
deras utbildnings- och 
yrkesutbildningssystem ska organiseras 
och viket innehåll de ska ha. Innan 
medlemsstaterna inför sådana 
utbildningsprinciper bör de överväga de 
olika alternativ som redan finns, i 
synnerhet i medlemsstater med 
yrkesutbildning. Även
yrkessammanslutningar och 
yrkesorganisationer som är representativa 
på nationell nivå och unionsnivå bör ha 
möjlighet att föreslå gemensamma 
utbildningsprinciper. Det bör ske i form av 
ett gemensamt prov som förutsättning för 
att förvärva en yrkeskvalifikation, eller i 
form av utbildningsprogram på grundval av 
en gemensam uppsättning kunskaper, 
färdigheter och kompetenser. 
Kvalifikationer som erhållits inom sådana 
gemensamma utbildningsramar bör 
automatiskt erkännas av medlemsstaterna.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att stärka ställningen för yrkesutbildningar med kombinerad skol-
och lärlingsutbildning.

Ändringsförslag 133
Heide Rühle, Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Direktiv 2005/36/EG bör främja ett 
mer automatiskt erkännande av 
kvalifikationer för de yrken som för 
närvarande inte omfattas. Därvid bör man 
ta hänsyn till medlemsstaternas behörighet 
att bestämma vilka kvalifikationer som 
erfordras för utövande av ett yrke på deras 
respektive territorium, och att fastställa hur 
deras utbildnings- och 
yrkesutbildningssystem ska organiseras 
och viket innehåll de ska ha. 
Yrkessammanslutningar och 
yrkesorganisationer som är representativa 
på nationell nivå och unionsnivå bör ha 
möjlighet att föreslå gemensamma 
utbildningsprinciper. Det bör ske i form av 
ett gemensamt prov som förutsättning för 
att förvärva en yrkeskvalifikation, eller i 
form av utbildningsprogram på grundval 
av en gemensam uppsättning kunskaper, 
färdigheter och kompetenser. 
Kvalifikationer som erhållits inom sådana 
gemensamma utbildningsramar bör 
automatiskt erkännas av 
medlemsstaterna.

(18) Direktiv 2005/36/EG bör främja ett 
mer automatiskt erkännande av 
kvalifikationer för de yrken som för 
närvarande inte omfattas. Därvid bör man 
ta hänsyn till medlemsstaternas behörighet 
att bestämma vilka kvalifikationer som 
erfordras för utövande av ett yrke på deras 
respektive territorium, och att fastställa hur 
deras utbildnings- och 
yrkesutbildningssystem ska organiseras 
och viket innehåll de ska ha. 
Yrkesutbildningssystem med kombinerad 
skol- och lärlingsutbildning är en viktig 
förutsättning för en låg 
ungdomsarbetslöshet, eftersom den är 
utformad efter arbetsmarknadens behov. 
På så vis skapas en smidig övergång från 
utbildning till yrkesverksamhet. Om man 
av denna anledning ska införa 
gemensamma utbildningsprinciper inom ett 
reglerat yrke, för vilket en medlemsstat 
redan har ett utbildningssystem med 
kombinerad skol- och lärlingsutbildning, 
bör de gemensamma 
utbildningsprinciperna överensstämma 
med detta synsätt utan att åsidosätta de 
befintliga standarderna i den berörda 
medlemsstaten.

Or. de

Ändringsförslag 134
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) De gemensamma 
utbildningsramarna bör även göra det 
möjligt för utövare av reglerade yrken 
som omfattas av ett förfarande för 
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automatiskt erkännande på grundval av 
samordningen av minimikraven enligt 
kapitel III i avdelning III och 
yrkesutövare med nya 
specialistutbildningar som inte omfattas 
av detta förfarande för automatiskt 
erkännande att kunna få sin 
specialisering erkänd enligt ett 
automatiskt förfarande.

Or. fr

Ändringsförslag 135
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Direktiv 2005/36/EG innehåller redan 
bestämmelser om att yrkesutövare måste ha 
nödvändiga språkkunskaper. Översynen av 
denna skyldighet har visat ett behov av att 
klargöra den behöriga myndighetens 
respektive arbetsgivarnas roll, inte minst 
för att värna om patienternas säkerhet. 
Språktest bör dock vara rimliga och 
nödvändiga för de berörda tjänsterna, och
bör inte utgöra skäl för att utesluta 
yrkesutövare från arbetsmarknaden i den 
mottagande medlemsstaten.

(19) Direktiv 2005/36/EG innehåller redan 
bestämmelser om att yrkesutövare måste ha 
nödvändiga språkkunskaper. Översynen av 
denna skyldighet har visat ett behov av att 
klargöra den behöriga myndighetens 
respektive arbetsgivarnas roll, inte minst 
för att värna om patienternas och 
konsumenternas säkerhet. Språktest bör 
dock vara rimliga och nödvändiga för de 
berörda tjänsterna och i allmänhet inte 
utgöra skäl för att utesluta yrkesutövare 
från arbetsmarknaden i den mottagande 
medlemsstaten. Begreppet ”rimliga och 
nödvändiga” bör definieras i samarbete 
mellan de behöriga myndigheterna och de 
nationella arbetsmarknadsparterna inom 
en viss sektor.

Or. en

Ändringsförslag 136
Cristian Silviu Buşoi
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Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Direktiv 2005/36/EG innehåller redan 
bestämmelser om att yrkesutövare måste ha 
nödvändiga språkkunskaper. Översynen av 
denna skyldighet har visat ett behov av att 
klargöra den behöriga myndighetens
respektive arbetsgivarnas roll, inte minst 
för att värna om patienternas säkerhet. 
Språktest bör dock vara rimliga och 
nödvändiga för de berörda tjänsterna, och
bör inte utgöra skäl för att utesluta 
yrkesutövare från arbetsmarknaden i den 
mottagande medlemsstaten.

(19) Direktiv 2005/36/EG innehåller redan 
bestämmelser om att yrkesutövare måste ha 
nödvändiga språkkunskaper. Översynen av 
denna skyldighet har visat ett behov av att 
klargöra den behöriga myndighetens roll, 
inte minst för att värna om patienternas 
säkerhet. Språktest bör dock vara rimliga 
och nödvändiga för vissa yrken som kan 
ha konsekvenser för folkhälsan och 
patientsäkerheten, men bör inte utgöra 
skäl för att utesluta yrkesutövare från 
arbetsmarknaden i den mottagande 
medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till ett förtydligande av bestämmelserna om språktester.

Ändringsförslag 137
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Direktiv 2005/36/EG innehåller redan 
bestämmelser om att yrkesutövare måste ha 
nödvändiga språkkunskaper. Översynen av 
denna skyldighet har visat ett behov av att 
klargöra den behöriga myndighetens 
respektive arbetsgivarnas roll, inte minst 
för att värna om patienternas säkerhet. 
Språktest bör dock vara rimliga och 
nödvändiga för de berörda tjänsterna, och 
bör inte utgöra skäl för att utesluta 
yrkesutövare från arbetsmarknaden i den 
mottagande medlemsstaten.

(19) Direktiv 2005/36/EG innehåller redan 
bestämmelser om att yrkesutövare måste ha 
nödvändiga språkkunskaper. Översynen av 
denna skyldighet har visat ett behov av att 
klargöra den behöriga myndighetens 
respektive arbetsgivarnas roll, inte minst 
för att värna om patienternas säkerhet. Den 
behöriga myndighetens roll är att 
kontrollera yrkesutövares språkkunskaper 
för deras yrkesutövning. Språktest bör 
dock vara rimliga och nödvändiga för de 
berörda tjänsterna, och bör inte utgöra skäl 
för att utesluta yrkesutövare från 
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arbetsmarknaden i den mottagande 
medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att erinra om och precisera vikten av att förtydliga den behöriga 
myndighetens roll.

Ändringsförslag 138
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Direktiv 2005/36/EG innehåller redan 
bestämmelser om att yrkesutövare måste ha 
nödvändiga språkkunskaper. Översynen av 
denna skyldighet har visat ett behov av att 
klargöra den behöriga myndighetens 
respektive arbetsgivarnas roll, inte minst 
för att värna om patienternas säkerhet. 
Språktest bör dock vara rimliga och 
nödvändiga för de berörda tjänsterna, och 
bör inte utgöra skäl för att utesluta 
yrkesutövare från arbetsmarknaden i den 
mottagande medlemsstaten.

(19) Direktiv 2005/36/EG innehåller redan 
bestämmelser som klargör att yrkesutövare 
måste ha nödvändiga språkkunskaper. 
Översynen av denna skyldighet har visat 
ett behov av att klargöra den behöriga 
myndighetens respektive arbetsgivarnas 
roll, inte minst för att värna om 
patienternas säkerhet. I fråga om yrken 
med konsekvenser för patientsäkerheten 
får medlemsstaterna ge behöriga 
myndigheter rätt att utföra eller övervaka 
språktester eller överlåta åt arbetsgivare 
eller andra organisationer att utföra 
språktester. Språktest bör dock vara 
rimliga och nödvändiga för de berörda 
tjänsterna, och bör inte utgöra skäl för att 
utesluta yrkesutövare från arbetsmarknaden 
i den mottagande medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 139
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Direktiv 2005/36/EG innehåller redan 
bestämmelser om att yrkesutövare måste ha 
nödvändiga språkkunskaper. Översynen av 
denna skyldighet har visat ett behov av att 
klargöra den behöriga myndighetens 
respektive arbetsgivarnas roll, inte minst 
för att värna om patienternas säkerhet.
Språktest bör dock vara rimliga och 
nödvändiga för de berörda tjänsterna, och 
bör inte utgöra skäl för att utesluta 
yrkesutövare från arbetsmarknaden i den 
mottagande medlemsstaten.

(19) Direktiv 2005/36/EG innehåller redan 
bestämmelser om att yrkesutövare måste ha 
nödvändiga språkkunskaper. Översynen av 
denna skyldighet har visat ett behov av att 
klargöra den behöriga myndighetens 
respektive arbetsgivarnas roll, inte minst 
för att värna om patienternas och 
konsumenternas säkerhet. Den behöriga 
myndighetens roll är att kontrollera 
yrkesutövares språkkunskaper för deras 
yrkesutövning. Språktester som utförs av 
eller övervakas av den behöriga 
myndigheten bör inte påverka 
arbetsgivares möjligheter att längre fram 
genomföra normala 
rekryteringsförfaranden för att fastställa 
yrkesutövares lämplighet för den tjänst 
som de har sökt. Språktesterna bör dock 
vara rimliga och nödvändiga för de berörda 
tjänsterna. Konceptet ”rimliga och
nödvändiga” ska definieras i samarbete 
mellan de behöriga myndigheterna och de 
nationella arbetsmarknadsparterna inom 
en viss sektor. Om det inte finns någon 
behörig myndighet för ett visst yrke bör
medlemsstaterna se till att det finns ett 
erkänt organ som kan utföra språktester.

Or. en

Ändringsförslag 140
Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Direktiv 2005/36/EG innehåller redan 
bestämmelser om att yrkesutövare måste ha 
nödvändiga språkkunskaper. Översynen av 
denna skyldighet har visat ett behov av att 
klargöra den behöriga myndighetens 

(19) Direktiv 2005/36/EG innehåller redan 
bestämmelser om att yrkesutövare måste ha 
nödvändiga språkkunskaper. Översynen av 
denna skyldighet har visat ett behov av att 
klargöra den behöriga myndighetens 
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respektive arbetsgivarnas roll, inte minst 
för att värna om patienternas säkerhet.
Språktest bör dock vara rimliga och 
nödvändiga för de berörda tjänsterna, och 
bör inte utgöra skäl för att utesluta 
yrkesutövare från arbetsmarknaden i den 
mottagande medlemsstaten.

respektive arbetsgivarnas roll, inte minst 
för att värna om patienternas säkerhet.
Yrkesutövare som inte lyckas visa att de 
har tillräckliga språkkunskaper bör
kunna uteslutas från arbetsmarknaden i 
den mottagande medlemsstaten, i 
synnerhet från yrken som rör hälso- och 
sjukvård, patientsäkerhet eller folkhälsa.

Or. en

Ändringsförslag 141
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Medlemsstaterna får bara kräva att 
yrkesutövare från andra medlemsstater 
bevisar att de genomgått fortbildning om 
den mottagande medlemsstaten kräver av 
de egna medborgarna att de ska genomgå 
fortbildning.

Or. en

Ändringsförslag 142
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Utexaminerade som vill avlägga en 
avlönad praktik i en annan medlemsstat 
där en sådan praktiktjänstgöring är 
möjlig bör omfattas av direktiv 
2005/36/EG, i syfte att underlätta deras 
rörlighet. Det är också nödvändigt att 
föreskriva att ursprungsmedlemsstaten 
ska erkänna deras praktiktjänstgöring.

utgår
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Or. el

Motivering

När det gäller erkännande av praktik som genomförs i en annan medlemsstat är de berörda 
inte yrkesutövare och omfattas därför inte av detta direktiv.

Ändringsförslag 143
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Utexaminerade som vill avlägga en 
avlönad praktik i en annan medlemsstat 
där en sådan praktiktjänstgöring är möjlig 
bör omfattas av direktiv 2005/36/EG, i 
syfte att underlätta deras rörlighet. Det är 
också nödvändigt att föreskriva att 
ursprungsmedlemsstaten ska erkänna deras 
praktiktjänstgöring.

(20) Utexaminerade som vill avlägga 
praktik i en annan medlemsstat där en 
sådan praktiktjänstgöring är möjlig bör 
omfattas av direktiv 2005/36/EG, i syfte att 
underlätta deras rörlighet. Det är också 
nödvändigt att föreskriva att 
ursprungsmedlemsstaten ska erkänna deras 
praktiktjänstgöring.

Or. en

Ändringsförslag 144
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Utexaminerade som vill avlägga en 
avlönad praktik i en annan medlemsstat 
där en sådan praktiktjänstgöring är möjlig 
bör omfattas av direktiv 2005/36/EG, i 
syfte att underlätta deras rörlighet. Det är 
också nödvändigt att föreskriva att 
ursprungsmedlemsstaten ska erkänna deras 
praktiktjänstgöring.

(20) Utexaminerade som vill avlägga en 
praktik, oavsett hur och på vilken nivå 
denna avlönas, inom ramen för en 
förberedande utbildning för ett reglerat 
yrke i en annan medlemsstat där en sådan 
praktiktjänstgöring är möjlig bör omfattas 
av direktiv 2005/36/EG, i syfte att 
underlätta deras rörlighet. Det är också 
nödvändigt att föreskriva att 
ursprungsmedlemsstaten ska erkänna deras 
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praktiktjänstgöring.

Or. fr

Ändringsförslag 145
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Utexaminerade som vill avlägga en 
avlönad praktik i en annan medlemsstat 
där en sådan praktiktjänstgöring är möjlig 
bör omfattas av direktiv 2005/36/EG, i 
syfte att underlätta deras rörlighet. Det är 
också nödvändigt att föreskriva att 
ursprungsmedlemsstaten ska erkänna deras 
praktiktjänstgöring.

(20) Utexaminerade som vill avlägga 
praktik i en annan medlemsstat där en 
sådan praktiktjänstgöring är möjlig bör 
omfattas av direktiv 2005/36/EG, i syfte att 
underlätta deras rörlighet. Det är också 
nödvändigt att föreskriva att 
ursprungsmedlemsstaten ska erkänna deras 
praktiktjänstgöring. Genom att utvidga 
tillämpningsområdet till delvis 
kvalificerade yrkesutövare bör direktivet 
emellertid även se till att de 
grundläggande sociala rättigheter som 
fastställs i artikel 151 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, där 
det garanteras att unionen ska ha som 
mål att förbättra arbetsvillkor, 
respekteras. Direktivet bör därför inrätta 
kvalitetsramar i form av minimikrav som 
ska uppfyllas för att yrkesutövare ska ingå 
i dess tillämpningsområde.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att förklara skälen till den ändring som föreslås i 
artikel 55a.

Ändringsförslag 146
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis
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Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Utexaminerade som vill avlägga en
avlönad praktik i en annan medlemsstat 
där en sådan praktiktjänstgöring är möjlig 
bör omfattas av direktiv 2005/36/EG, i 
syfte att underlätta deras rörlighet. Det är
också nödvändigt att föreskriva att 
ursprungsmedlemsstaten ska erkänna
deras praktiktjänstgöring.

(20) Utexaminerade som vill avlägga 
praktik i en annan medlemsstat där en 
sådan praktiktjänstgöring är möjlig bör 
omfattas av direktiv 2005/36/EG, i syfte att 
underlätta deras rörlighet. Det måste också 
säkerställas att ursprungsmedlemsstaten 
erkänner praktiktjänstgöringen.

Or. de

Motivering

I vissa yrken är det vanligt att man måste avlägga oavlönad praktik. Personer som avlägger 
oavlönad praktik bör emellertid inte missgynnas på grund av att praktiken inte erkänns.

Ändringsförslag 147
Andreas Schwab, Othmar Karas

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Utexaminerade som vill avlägga en 
avlönad praktik i en annan medlemsstat 
där en sådan praktiktjänstgöring är möjlig 
bör omfattas av direktiv 2005/36/EG, i 
syfte att underlätta deras rörlighet. Det är 
också nödvändigt att föreskriva att 
ursprungsmedlemsstaten ska erkänna deras 
praktiktjänstgöring.

(20) Utexaminerade som vill avlägga
föreskriven praktik inom ramen för 
utbildningen till ett reglerat yrke i en 
annan medlemsstat där en sådan 
praktiktjänstgöring är möjlig, bör omfattas 
av direktiv 2005/36/EG, i syfte att 
underlätta deras rörlighet. Det är också 
nödvändigt att föreskriva att 
ursprungsmedlemsstaten ska erkänna deras 
praktiktjänstgöring. 
Ursprungsmedlemsstaten kan emellertid 
begränsa den maximala längden på en 
praktik i en annan medlemsstat, förutsatt 
att detta föreskrivs i 
ursprungsmedlemsstatens bestämmelser 
för tillträde till det reglerade yrket. 
Erkännandet av praktiktjänstgöringen 
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ersätter inte det examensprov som krävs 
för att få utöva yrket.

Or. de

Motivering

Oavlönad praktik inom ramen för en yrkesutbildning bör här inte uteslutas. Samtidigt som 
rörligheten ska främjas bör man också behålla den kvalitetsnivå som krävs för tillträde till 
yrket. Därför bör praktik inte kunna ersätta det examensprov som krävs för att få utöva yrket.

Ändringsförslag 148
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Utexaminerade som vill avlägga en 
avlönad praktik i en annan medlemsstat 
där en sådan praktiktjänstgöring är möjlig 
bör omfattas av direktiv 2005/36/EG, i 
syfte att underlätta deras rörlighet. Det är 
också nödvändigt att föreskriva att
ursprungsmedlemsstaten ska erkänna deras 
praktiktjänstgöring.

(20) Utexaminerade som vill avlägga en 
praktik inom ramen för en förberedande 
utbildning för ett reglerat yrke som kräver 
ett giltigt utbildningsbevis i en annan 
medlemsstat där en sådan 
praktiktjänstgöring är möjlig bör omfattas 
av direktiv 2005/36/EG, i syfte att 
underlätta deras rörlighet. Det är också 
nödvändigt att föreskriva att 
ursprungsmedlemsstaten ska erkänna deras 
praktiktjänstgöring.

Or. fr

Ändringsförslag 149
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Utexaminerade som vill avlägga en 
avlönad praktik i en annan medlemsstat 
där en sådan praktiktjänstgöring är möjlig 

(20) Utexaminerade som vill avlägga 
praktik i en annan medlemsstat där en 
sådan praktiktjänstgöring är möjlig bör 
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bör omfattas av direktiv 2005/36/EG, i 
syfte att underlätta deras rörlighet. Det är 
också nödvändigt att föreskriva att 
ursprungsmedlemsstaten ska erkänna deras 
praktiktjänstgöring.

omfattas av direktiv 2005/36/EG, i syfte att 
underlätta deras rörlighet. Det är också 
nödvändigt att föreskriva att 
ursprungsmedlemsstaten ska erkänna deras 
praktiktjänstgöring.

Or. es

Motivering

Hänvisningen till avlönad praktik bör tas bort. Först och främst för att det inte finns någon 
sådan tradition i Spanien och för att dagens ekonomiska konjunktur skulle hindra införandet 
av en ny modell nu. Att direktivet är otydligt avseende avlönade praktiker skulle ge upphov till 
många tillämpningsproblem. I sådant fall måste direktivet vara mer specifikt beträffande om 
praktiken ska vara avlönad efter någon tabell eller inte, om denna hänvisning ska behållas, 
och om det finns någon statlig skyldighet att svara för socialförsäkringskostnaderna.

Ändringsförslag 150
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Utexaminerade som vill avlägga en 
avlönad praktik i en annan medlemsstat där 
en sådan praktiktjänstgöring är möjlig bör 
omfattas av direktiv 2005/36/EG, i syfte att 
underlätta deras rörlighet. Det är också 
nödvändigt att föreskriva att 
ursprungsmedlemsstaten ska erkänna deras 
praktiktjänstgöring.

(20) Utexaminerade som vill avlägga en 
avlönad praktik som ger dem vissa 
professionella rättigheter och är ett led i
utbildningen för reglerade yrken i en 
annan medlemsstat där en sådan 
praktiktjänstgöring är möjlig bör omfattas 
av direktiv 2005/36/EG, i syfte att 
underlätta deras rörlighet. Det är också 
nödvändigt att föreskriva att 
ursprungsmedlemsstaten ska erkänna deras 
praktiktjänstgöring.

Or. en

Ändringsförslag 151
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Praktikperioder är något annat än 
partiellt tillträde och artikel 4f bör därför 
inte vara tillämplig på praktikperioder.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Direktiv 2005/36/EG innehåller 
bestämmelser om ett system för nationella 
kontaktpunkter. På grund av ikraftträdandet 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/123/EG av den 12 december 2006 om 
tjänster på den inre marknaden24, och 
inrättandet av gemensamma 
kontaktpunkter enligt det direktivet finns 
det risk för överlappning. Därför bör de 
nationella kontaktpunkter som inrättas 
genom direktiv 2005/36/EG bli 
stödcentrum vars verksamhet främst 
inriktas på rådgivning till medborgarna, 
inbegripet personlig rådgivning, för att se 
till att den löpande tillämpningen av 
inremarknadsreglerna i fall som rör 
enskilda följs upp på nationell nivå.

(21) Direktiv 2005/36/EG innehåller 
bestämmelser om ett system för nationella 
kontaktpunkter. På grund av ikraftträdandet 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/123/EG av den 12 december 2006 om 
tjänster på den inre marknaden24, och 
inrättandet av gemensamma 
kontaktpunkter enligt det direktivet finns 
det risk för överlappning. Därför bör till 
exempel de nationella kontaktpunkter som 
inrättas genom direktiv 2005/36/EG bli 
stödcentrum vars verksamhet främst 
inriktas på rådgivning till medborgarna, 
inbegripet personlig rådgivning, för att se 
till att den löpande tillämpningen av 
inremarknadsreglerna i fall som rör 
enskilda följs upp på nationell nivå.

Or. de

Ändringsförslag 153
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Även om direktivet redan innehåller 
detaljerade skyldigheter för 
medlemsstaterna att utbyta information, 
bör denna skyldighet förstärkas. 
Medlemsstaterna bör inte endast reagera på 
begäran om information, utan också 
självmant informera andra medlemsstater. 
Detta informationssystem bör vara av 
samma typ som det som avses i direktiv 
2006/123/EG. En särskild 
varningsmekanism krävs dock för hälso-
och sjukvårdspersonal som omfattas av 
automatiskt erkännande enligt direktiv 
2005/36/EG. Detta bör även gälla för 
veterinärer om inte medlemsstaterna 
redan har utlöst den varningsmekanism 
som föreskrivs i direktiv 2006/123/EG.
Alla medlemsstater bör varnas om 
yrkesutövare till följd av disciplinära 
åtgärder eller en brottmålsdom inte längre
har rätt att flytta utövandet av sitt yrke till 
en annan medlemsstat. Varningen bör 
aktiveras genom IMI oavsett om 
yrkesutövaren har utnyttjat någon av 
rättigheterna enligt direktiv 2005/36/EG, 
eller om personen har ansökt om 
erkännande för sina yrkeskvalifikationer 
genom utfärdandet av ett europeiskt 
yrkeskort eller genom någon annan metod 
som fastställs i det direktivet. 
Varningsförfarandet bör vara förenligt med 
unionslagstiftningen om skydd av 
personuppgifter och andra grundläggande 
rättigheter.

(22) Även om direktivet redan innehåller 
detaljerade skyldigheter för 
medlemsstaterna att utbyta information, 
bör denna skyldighet förstärkas. 
Medlemsstaterna bör inte endast reagera på 
begäran om information, utan också 
självmant informera andra medlemsstater. 
Detta informationssystem bör vara av 
samma typ som det som avses i direktiv 
2006/123/EG. Genom detta direktiv införs
en särskild varningsmekanism som 
innebär att alla medlemsstater varnas om 
yrkesutövare till följd av disciplinära 
åtgärder eller en brottmålsdom inte längre
får utöva sitt yrke. Varningen bör aktiveras 
genom IMI oavsett om yrkesutövaren har 
utnyttjat någon av rättigheterna enligt 
direktiv 2005/36/EG, eller om personen har 
ansökt om erkännande för sina 
yrkeskvalifikationer genom utfärdandet av 
ett europeiskt yrkeskort eller genom någon 
annan metod som fastställs i det direktivet. 
Varningsförfarandet bör vara förenligt med 
unionslagstiftningen om skydd av 
personuppgifter och andra grundläggande 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 154
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Skäl 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Även om direktivet redan innehåller 
detaljerade skyldigheter för 
medlemsstaterna att utbyta information, 
bör denna skyldighet förstärkas. 
Medlemsstaterna bör inte endast reagera på 
begäran om information, utan också 
självmant informera andra medlemsstater.
Detta informationssystem bör vara av 
samma typ som det som avses i direktiv 
2006/123/EG. En särskild 
varningsmekanism krävs dock för hälso-
och sjukvårdspersonal som omfattas av 
automatiskt erkännande enligt direktiv 
2005/36/EG. Detta bör även gälla för 
veterinärer om inte medlemsstaterna redan 
har utlöst den varningsmekanism som 
föreskrivs i direktiv 2006/123/EG. Alla 
medlemsstater bör varnas om yrkesutövare 
till följd av disciplinära åtgärder eller en 
brottmålsdom inte längre har rätt att flytta
utövandet av sitt yrke till en annan 
medlemsstat. Varningen bör aktiveras 
genom IMI oavsett om yrkesutövaren har 
utnyttjat någon av rättigheterna enligt 
direktiv 2005/36/EG, eller om personen har 
ansökt om erkännande för sina 
yrkeskvalifikationer genom utfärdandet av 
ett europeiskt yrkeskort eller genom någon 
annan metod som fastställs i det direktivet. 
Varningsförfarandet bör vara förenligt med 
unionslagstiftningen om skydd av 
personuppgifter och andra grundläggande 
rättigheter.

(22) Även om direktivet redan innehåller 
detaljerade skyldigheter för 
medlemsstaterna att utbyta information, 
bör denna skyldighet förstärkas. 
Medlemsstaterna bör inte endast reagera på 
begäran om information, utan också 
självmant informera andra medlemsstater. 
Detta informationssystem bör vara av 
samma typ som det som avses i direktiv 
2006/123/EG. En särskild 
varningsmekanism krävs dock för hälso-
och sjukvårdspersonal som omfattas av 
automatiskt erkännande enligt direktiv 
2005/36/EG och yrkesutövare som 
omfattas av det allmänna systemet för 
erkännande i avdelning III, kapitlen I och 
II, och vars yrkesutövning har 
konsekvenser för patientsäkerheten. Detta 
bör även gälla för veterinärer om inte 
medlemsstaterna redan har utlöst den 
varningsmekanism som föreskrivs i 
direktiv 2006/123/EG. Alla medlemsstater 
bör varnas om yrkesutövare till följd av 
disciplinära åtgärder eller en brottmålsdom 
inte längre har rätt att flytta till en annan 
medlemsstat eller utöva sitt yrke eller där 
yrkesutövares möjligheter att utöva sitt 
yrke har inskränkts genom disciplinära 
åtgärder eller om yrkesutövare har använt 
eller försökt använda falsk information 
när de har ansökt om erkännande av sina 
yrkeskvalifikationer. Varningen bör 
aktiveras genom IMI oavsett om 
yrkesutövaren har utnyttjat någon av 
rättigheterna enligt direktiv 2005/36/EG, 
eller om personen har ansökt om 
erkännande för sina yrkeskvalifikationer 
genom utfärdandet av ett europeiskt 
yrkeskort eller genom någon annan metod 
som fastställs i det direktivet. 
Varningsförfarandet bör vara förenligt med 
unionslagstiftningen om skydd av 
personuppgifter och andra grundläggande 
rättigheter.
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Or. en

Ändringsförslag 155
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Även om direktivet redan innehåller 
detaljerade skyldigheter för 
medlemsstaterna att utbyta information, 
bör denna skyldighet förstärkas. 
Medlemsstaterna bör inte endast reagera på 
begäran om information, utan också 
självmant informera andra medlemsstater. 
Detta informationssystem bör vara av 
samma typ som det som avses i direktiv 
2006/123/EG. En särskild 
varningsmekanism krävs dock för hälso-
och sjukvårdspersonal som omfattas av 
automatiskt erkännande enligt direktiv 
2005/36/EG. Detta bör även gälla för 
veterinärer om inte medlemsstaterna redan 
har utlöst den varningsmekanism som 
föreskrivs i direktiv 2006/123/EG. Alla 
medlemsstater bör varnas om yrkesutövare
till följd av disciplinära åtgärder eller en 
brottmålsdom inte längre har rätt att flytta 
utövandet av sitt yrke till en annan 
medlemsstat. Varningen bör aktiveras 
genom IMI oavsett om yrkesutövaren har 
utnyttjat någon av rättigheterna enligt 
direktiv 2005/36/EG, eller om personen har 
ansökt om erkännande för sina 
yrkeskvalifikationer genom utfärdandet av 
ett europeiskt yrkeskort eller genom någon 
annan metod som fastställs i det direktivet. 
Varningsförfarandet bör vara förenligt med 
unionslagstiftningen om skydd av 
personuppgifter och andra grundläggande 
rättigheter.

(22) Även om direktivet redan innehåller 
detaljerade skyldigheter för 
medlemsstaterna att utbyta information, 
bör denna skyldighet förstärkas. 
Medlemsstaterna bör inte endast reagera på 
begäran om information, utan också 
självmant informera andra medlemsstater. 
Detta informationssystem bör vara av 
samma typ som det som avses i direktiv 
2006/123/EG. En särskild 
varningsmekanism krävs dock för hälso-
och sjukvårdspersonal som omfattas av 
automatiskt erkännande enligt direktiv 
2005/36/EG. Detta bör även gälla för 
veterinärer om inte medlemsstaterna redan 
har utlöst den varningsmekanism som 
föreskrivs i direktiv 2006/123/EG. Alla 
medlemsstater bör varnas om yrkesutövare 
till följd av disciplinära åtgärder eller en 
brottmålsdom har fråntagits rätten att 
utöva sitt yrke eller om deras 
yrkesutövning har inskränkts i 
ursprungsmedlemsstaten eller i en annan 
medlemsstat till följd av ett slutligt beslut 
av en behörig myndighet.
Medlemsstaterna bör även varnas när 
yrkesutövare har använt eller försökt 
använda falska handlingar när de har 
ansökt om erkännande av sina 
yrkeskvalifikationer. Varningen bör 
aktiveras genom IMI oavsett om 
yrkesutövaren har utnyttjat någon av 
rättigheterna enligt direktiv 2005/36/EG, 
eller om personen har ansökt om 
erkännande för sina yrkeskvalifikationer 
genom utfärdandet av ett europeiskt 
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yrkeskort eller genom någon annan metod 
som fastställs i det direktivet. 
Varningsförfarandet bör vara förenligt med 
unionslagstiftningen om skydd av 
personuppgifter och andra grundläggande 
rättigheter.

Or. en

Motivering

Förtydligande av hur varningsmekanismen ska tillämpas.

Ändringsförslag 156
Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Även om direktivet redan innehåller 
detaljerade skyldigheter för 
medlemsstaterna att utbyta information, 
bör denna skyldighet förstärkas. 
Medlemsstaterna bör inte endast reagera på 
begäran om information, utan också 
självmant informera andra medlemsstater. 
Detta informationssystem bör vara av 
samma typ som det som avses i direktiv 
2006/123/EG. En särskild 
varningsmekanism krävs dock för hälso-
och sjukvårdspersonal som omfattas av 
automatiskt erkännande enligt direktiv 
2005/36/EG. Detta bör även gälla för 
veterinärer om inte medlemsstaterna redan 
har utlöst den varningsmekanism som 
föreskrivs i direktiv 2006/123/EG. Alla 
medlemsstater bör varnas om yrkesutövare 
till följd av disciplinära åtgärder eller en 
brottmålsdom inte längre har rätt att flytta 
utövandet av sitt yrke till en annan 
medlemsstat. Varningen bör aktiveras 
genom IMI oavsett om yrkesutövaren har 
utnyttjat någon av rättigheterna enligt 
direktiv 2005/36/EG, eller om personen har 

(22) Även om direktivet redan innehåller 
detaljerade skyldigheter för 
medlemsstaterna att utbyta information, 
bör denna skyldighet förstärkas. 
Medlemsstaterna bör inte endast reagera på 
begäran om information, utan också 
självmant informera andra medlemsstater. 
Detta informationssystem bör vara av 
samma typ som det som avses i direktiv 
2006/123/EG. En särskild 
varningsmekanism krävs dock för hälso-
och sjukvårdspersonal som omfattas av 
automatiskt erkännande enligt direktiv 
2005/36/EG. Detta bör även gälla för 
veterinärer om inte medlemsstaterna redan 
har utlöst den varningsmekanism som 
föreskrivs i direktiv 2006/123/EG. Alla 
medlemsstater bör varnas om yrkesutövare 
till följd av disciplinära åtgärder eller en 
brottmålsdom i ett slutligt beslut av en 
domstol eller en behörig myndighet har 
belagts med yrkesförbud eller om deras
möjligheter att utöva sitt yrke har 
begränsats, permanent eller tillfälligt. 
Varningen bör aktiveras genom IMI 
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ansökt om erkännande för sina 
yrkeskvalifikationer genom utfärdandet av 
ett europeiskt yrkeskort eller genom någon 
annan metod som fastställs i det direktivet. 
Varningsförfarandet bör vara förenligt med 
unionslagstiftningen om skydd av 
personuppgifter och andra grundläggande 
rättigheter.

oavsett om yrkesutövaren har utnyttjat 
någon av rättigheterna enligt 
direktiv 2005/36/EG, eller om personen har 
ansökt om erkännande för sina 
yrkeskvalifikationer genom utfärdandet av 
ett europeiskt yrkeskort eller genom någon 
annan metod som fastställs i det direktivet. 
Varningsförfarandet bör vara förenligt med 
unionslagstiftningen om skydd av 
personuppgifter och andra grundläggande 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 157
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Även om direktivet redan innehåller 
detaljerade skyldigheter för 
medlemsstaterna att utbyta information, 
bör denna skyldighet förstärkas. 
Medlemsstaterna bör inte endast reagera på 
begäran om information, utan också 
självmant informera andra medlemsstater. 
Detta informationssystem bör vara av 
samma typ som det som avses i direktiv 
2006/123/EG. En särskild 
varningsmekanism krävs dock för hälso-
och sjukvårdspersonal som omfattas av 
automatiskt erkännande enligt direktiv 
2005/36/EG. Detta bör även gälla för 
veterinärer om inte medlemsstaterna redan 
har utlöst den varningsmekanism som 
föreskrivs i direktiv 2006/123/EG. Alla 
medlemsstater bör varnas om yrkesutövare
till följd av disciplinära åtgärder eller en 
brottmålsdom inte längre har rätt att flytta 
utövandet av sitt yrke till en annan 
medlemsstat. Varningen bör aktiveras 
genom IMI oavsett om yrkesutövaren har 
utnyttjat någon av rättigheterna enligt 

(22) Även om direktivet redan innehåller 
detaljerade skyldigheter för 
medlemsstaterna att utbyta information, 
bör denna skyldighet förstärkas. 
Medlemsstaterna bör inte endast reagera på 
begäran om information, utan också 
självmant informera andra medlemsstater. 
Detta informationssystem bör vara av 
samma typ som det som avses i direktiv 
2006/123/EG. En särskild 
varningsmekanism krävs dock för
vårdyrken som regleras genom 
direktiv 2005/36/EG. Detta bör även gälla 
för veterinärer om inte medlemsstaterna 
redan har utlöst den varningsmekanism 
som föreskrivs i direktiv 2006/123/EG. 
Alla medlemsstater bör varnas om en
yrkesutövare tillfälligt eller permanent 
beläggs med yrkesförbud i sin 
ursprungsmedlemsstat eller i den 
mottagande medlemsstaten. Varningen bör 
aktiveras genom IMI oavsett om 
yrkesutövaren har utnyttjat någon av 
rättigheterna enligt direktiv 2005/36/EG, 
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direktiv 2005/36/EG, eller om personen har 
ansökt om erkännande för sina 
yrkeskvalifikationer genom utfärdandet av 
ett europeiskt yrkeskort eller genom någon 
annan metod som fastställs i det direktivet. 
Varningsförfarandet bör vara förenligt med 
unionslagstiftningen om skydd av 
personuppgifter och andra grundläggande 
rättigheter.

eller om personen har ansökt om 
erkännande för sina yrkeskvalifikationer 
genom utfärdandet av ett europeiskt 
yrkeskort eller genom någon annan metod 
som fastställs i det direktivet. 
Varningsförfarandet bör vara förenligt med 
unionslagstiftningen om skydd av 
personuppgifter och andra grundläggande 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 158
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Även om direktivet redan innehåller 
detaljerade skyldigheter för 
medlemsstaterna att utbyta information, 
bör denna skyldighet förstärkas. 
Medlemsstaterna bör inte endast reagera på 
begäran om information, utan också 
självmant informera andra medlemsstater. 
Detta informationssystem bör vara av 
samma typ som det som avses i direktiv 
2006/123/EG. En särskild 
varningsmekanism krävs dock för hälso-
och sjukvårdspersonal som omfattas av 
automatiskt erkännande enligt direktiv 
2005/36/EG. Detta bör även gälla för 
veterinärer om inte medlemsstaterna redan 
har utlöst den varningsmekanism som 
föreskrivs i direktiv 2006/123/EG. Alla 
medlemsstater bör varnas om yrkesutövare
till följd av disciplinära åtgärder eller en 
brottmålsdom inte längre har rätt att flytta 
utövandet av sitt yrke till en annan 
medlemsstat. Varningen bör aktiveras 
genom IMI oavsett om yrkesutövaren har 
utnyttjat någon av rättigheterna enligt 
direktiv 2005/36/EG, eller om personen har 
ansökt om erkännande för sina 

(22) Även om direktivet redan innehåller 
detaljerade skyldigheter för 
medlemsstaterna att utbyta information, 
bör denna skyldighet förstärkas. 
Medlemsstaterna bör inte endast reagera på 
begäran om information, utan också 
självmant informera andra medlemsstater. 
Detta informationssystem bör vara av 
samma typ som det som avses i direktiv 
2006/123/EG. En särskild 
varningsmekanism krävs dock för hälso-
och sjukvårdspersonal som regleras av 
direktiv 2005/36/EG. Detta bör även gälla 
för veterinärer om inte medlemsstaterna 
redan har utlöst den varningsmekanism 
som föreskrivs i direktiv 2006/123/EG. 
Alla medlemsstater bör varnas om en
yrkesutövare tillfälligt eller permanent har 
förlorat rätten att utöva sitt yrke eller om 
begränsningar av eller villkor för att 
utöva yrket har införts i 
ursprungsmedlemsstaten eller i den 
mottagande medlemsstaten. Varningen bör 
aktiveras genom IMI oavsett om 
yrkesutövaren har utnyttjat någon av 
rättigheterna enligt direktiv 2005/36/EG, 



PE496.438v01-00 54/112 AM\913241SV.doc

SV

yrkeskvalifikationer genom utfärdandet av 
ett europeiskt yrkeskort eller genom någon 
annan metod som fastställs i det direktivet. 
Varningsförfarandet bör vara förenligt med 
unionslagstiftningen om skydd av 
personuppgifter och andra grundläggande 
rättigheter.

eller om personen har ansökt om 
erkännande för sina yrkeskvalifikationer 
genom utfärdandet av ett europeiskt 
yrkeskort eller genom någon annan metod 
som fastställs i det direktivet. 
Varningsförfarandet bör vara förenligt med 
unionslagstiftningen om skydd av 
personuppgifter och andra grundläggande 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 159
Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) En av de största svårigheter en person 
som är intresserad av att arbeta i en annan 
medlemsstat står inför är de komplicerade 
och osäkra administrativa förfaranden som 
måste följas. Genom direktiv 2006/123/EG 
åläggs medlemsstaterna redan att 
tillhandahålla enkel tillgång till 
information och slutförande av förfaranden 
via de gemensamma kontaktpunkterna. 
Personer som ansöker om erkännande av 
sina kvalifikationer enligt direktiv 
2005/36/EG kan redan använda de 
gemensamma kontaktpunkterna om de 
omfattas av direktiv 2006/123/EG. 
Arbetssökande och vårdpersonal omfattas 
däremot inte av direktiv 2006/123/EG, och 
den tillgängliga informationen är 
begränsad. Det är därför nödvändigt att 
närmare specificera sådan information ur 
ett användarperspektiv, och att se till att 
informationen är lättillgänglig. Det är 
också viktigt att medlemsstaterna inte bara 
tar ansvar på nationell nivå utan också 
samarbetar med varandra och med 
kommissionen för att se till att 
yrkesutövare i hela EU har en enkel 

(23) En av de största svårigheter en person 
som är intresserad av att arbeta i en annan 
medlemsstat står inför är de komplicerade 
och osäkra administrativa förfaranden som 
måste följas. Genom direktiv 2006/123/EG 
åläggs medlemsstaterna redan att 
tillhandahålla enkel tillgång till 
information och slutförande av förfaranden 
via de gemensamma kontaktpunkterna. 
Personer som ansöker om erkännande av 
sina kvalifikationer enligt direktiv 
2005/36/EG kan redan använda de 
gemensamma kontaktpunkterna om de 
omfattas av direktiv 2006/123/EG. 
Arbetssökande och vårdpersonal omfattas 
däremot inte av direktiv 2006/123/EG, och 
den tillgängliga informationen är 
begränsad. Det är därför nödvändigt att 
närmare specificera sådan information ur 
ett användarperspektiv, och att se till att 
informationen är lättillgänglig. Det är 
också viktigt att medlemsstaterna inte bara 
tar ansvar på nationell nivå utan också 
samarbetar med varandra och med 
kommissionen för att se till att 
yrkesutövare i hela EU har en enkel 



AM\913241SV.doc 55/112 PE496.438v01-00

SV

tillgång till användarvänlig och flerspråkig 
information och kan slutföra förfaranden 
via de gemensamma kontaktpunkterna. 
Länkar bör göras tillgängliga på andra 
webbplatser, t.ex. portalen Ditt Europa.

tillgång till användarvänlig och flerspråkig 
information (åtminstone på 
ursprungsmedlemsstatens och den 
mottagande medlemsstatens språk) och
kan slutföra förfaranden via de 
gemensamma kontaktpunkterna. Länkar 
bör göras tillgängliga på andra 
webbplatser, t.ex. portalen Ditt Europa.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) En av de största svårigheter en person 
som är intresserad av att arbeta i en annan 
medlemsstat står inför är de komplicerade 
och osäkra administrativa förfaranden som 
måste följas. Genom direktiv 2006/123/EG 
åläggs medlemsstaterna redan att 
tillhandahålla enkel tillgång till 
information och slutförande av förfaranden 
via de gemensamma kontaktpunkterna. 
Personer som ansöker om erkännande av 
sina kvalifikationer enligt direktiv 
2005/36/EG kan redan använda de 
gemensamma kontaktpunkterna om de 
omfattas av direktiv 2006/123/EG. 
Arbetssökande och vårdpersonal omfattas 
däremot inte av direktiv 2006/123/EG, och 
den tillgängliga informationen är 
begränsad. Det är därför nödvändigt att 
närmare specificera sådan information ur 
ett användarperspektiv, och att se till att 
informationen är lättillgänglig. Det är 
också viktigt att medlemsstaterna inte bara 
tar ansvar på nationell nivå utan också 
samarbetar med varandra och med 
kommissionen för att se till att 
yrkesutövare i hela EU har en enkel 
tillgång till användarvänlig och flerspråkig 

(23) En av de största svårigheter en person 
som är intresserad av att arbeta i en annan 
medlemsstat står inför är de komplicerade 
och osäkra administrativa förfaranden som 
måste följas. Genom direktiv 2006/123/EG 
åläggs medlemsstaterna redan att 
tillhandahålla enkel tillgång till 
information och slutförande av förfaranden 
via de gemensamma kontaktpunkterna. 
Personer som ansöker om erkännande av 
sina kvalifikationer enligt direktiv 
2005/36/EG kan redan använda de 
gemensamma kontaktpunkterna om de 
omfattas av direktiv 2006/123/EG. 
Arbetssökande och vårdpersonal omfattas 
däremot inte av direktiv 2006/123/EG, och 
den tillgängliga informationen är 
begränsad. Det är därför nödvändigt att 
närmare specificera sådan information ur 
ett användarperspektiv, och att se till att 
informationen är lättillgänglig. Det är 
också viktigt att medlemsstaterna inte bara 
tar ansvar på nationell nivå utan också 
samarbetar med varandra och med 
kommissionen för att se till att 
yrkesutövare i hela EU har en enkel 
tillgång till användarvänlig och flerspråkig 
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information och kan slutföra förfaranden 
via de gemensamma kontaktpunkterna. 
Länkar bör göras tillgängliga på andra 
webbplatser, t.ex. portalen Ditt Europa.

information och kan slutföra förfaranden så 
enkelt som möjligt, t.ex. inom ramen för 
direktiv 2005/36/EG, via de gemensamma 
kontaktpunkterna. Länkar bör göras 
tillgängliga på andra webbplatser, t.ex. 
portalen Ditt Europa.

Or. de

Ändringsförslag 161
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att komplettera eller ändra vissa 
icke-väsentliga delar av direktiv 
2005/36/EG bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen vad gäller 
uppdatering av bilaga I, fastställande av 
kriterierna för beräkning av avgifter för 
det europeiska yrkeskortet, fastställande 
av uppgifterna i de handlingar som krävs 
för erhållande av europeiskt yrkeskort,
anpassning av förteckningen över 
verksamheter i bilaga IV, anpassning av 
punkterna 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 och 5.7.1 i bilaga V, 
klargörande av vilka kunskaper och 
färdigheter som krävs av läkare, 
sjuksköterskor med ansvar för allmän 
hälso- och sjukvård, tandläkare, 
veterinärer, barnmorskor, apotekare och 
arkitekter, anpassning av 
utbildningsminimikraven för 
specialistutbildning för läkare och 
tandläkare, införande av nya medicinska 
specialistkompetenser i punkt 5.1.3 i bilaga 
V, ändringar av förteckningen i punkterna 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 och 5.6.1 i 
bilaga V, införande av nya 
specialistkompetenser för tandläkare i 

(24) För att komplettera eller ändra vissa 
icke-väsentliga delar av direktiv 
2005/36/EG bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen vad gäller 
uppdatering av bilaga I, anpassning av 
förteckningen över verksamheter i 
bilaga IV, anpassning av 
utbildningsminimikraven för 
specialistutbildning för läkare och 
tandläkare, införande av nya medicinska 
specialistkompetenser i punkt 5.1.3 i 
bilaga V, ändringar av förteckningen i 
punkterna 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 och 
5.6.1 i bilaga V, införande av nya 
specialistkompetenser för tandläkare i 
punkt 5.3.3 i bilaga V och fastställande av 
villkoren för tillämpningen av 
gemensamma utbildningsramar. Det är av 
särskilt stor vikt att kommissionen ser till
att lämpliga samråd genomförs med 
experter på EU-nivå och på nationell 
nivå. Kommissionen bör, då den förbereder 
och utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
och i god tid samt på ett insynsvänligt och 
lämpligt sätt till Europaparlamentet och 
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punkt 5.3.3 i bilaga V, fastställande av 
villkoren för tillämpningen av 
gemensamma utbildningsramar, och 
fastställande av villkoren för tillämpning 
av gemensamma utbildningsprov. Det är 
av särskilt stor vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under det 
förberedande arbetet, vilket innefattar 
samråd på expertnivå. Kommissionen bör, 
då den förbereder och utarbetar delegerade 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt, i god tid och på
lämpligt sätt till Europaparlamentet och 
rådet.

rådet.

Or. de

Motivering

I enlighet med artikel 166 i EUF-fördraget ansvarar medlemsstaterna för att fastställa 
innehållet i yrkesutbildningen.

Ändringsförslag 162
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att komplettera eller ändra vissa 
icke-väsentliga delar av direktiv 
2005/36/EG bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen vad gäller 
uppdatering av bilaga I, fastställande av 
kriterierna för beräkning av avgifter för det 
europeiska yrkeskortet, fastställande av 
uppgifterna i de handlingar som krävs för 
erhållande av europeiskt yrkeskort, 
anpassning av förteckningen över 
verksamheter i bilaga IV, anpassning av 
punkterna 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 och 5.7.1 i bilaga V, 
klargörande av vilka kunskaper och 

(24) För att komplettera eller ändra vissa 
icke-väsentliga delar av direktiv 
2005/36/EG bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen vad gäller 
uppdatering av bilaga I, fastställande av 
kriterierna för beräkning av avgifter för det 
europeiska yrkeskortet, fastställande av 
uppgifterna i de handlingar som krävs för 
erhållande av europeiskt yrkeskort, 
fastställande av villkoren för tillämpning 
av gemensamma utbildningsramar och 
fastställande av villkoren för tillämpning 
av gemensamma utbildningsprov. Det är 
av särskilt stor vikt att kommissionen 
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färdigheter som krävs av läkare, 
sjuksköterskor med ansvar för allmän 
hälso- och sjukvård, tandläkare, 
veterinärer, barnmorskor, apotekare och 
arkitekter, anpassning av 
utbildningsminimikraven för 
specialistutbildning för läkare och 
tandläkare, införande av nya medicinska 
specialistkompetenser i punkt 5.1.3 i 
bilaga V, ändringar av förteckningen i 
punkterna 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 och 
5.6.1 i bilaga V, införande av nya 
specialistkompetenser för tandläkare i 
punkt 5.3.3 i bilaga V, fastställande av 
villkoren för tillämpningen av 
gemensamma utbildningsramar, och 
fastställande av villkoren för tillämpning 
av gemensamma utbildningsprov. Det är 
av särskilt stor vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under det 
förberedande arbetet, vilket innefattar 
samråd på expertnivå. Kommissionen bör, 
då den förbereder och utarbetar delegerade 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt, i god tid och på 
lämpligt sätt till Europaparlamentet och 
rådet.

genomför lämpliga samråd under det 
förberedande arbetet, vilket innefattar 
samråd på expertnivå och i relevanta 
forum för berörda parter, i enlighet med 
artikel 57c (ny). Framför allt bör samråd 
genomföras med yrkesgrupperna i 
enlighet med artikel 58a (ny) och deras 
förslag bör införas i delegerade akter när 
det gäller anpassning av förteckningen 
över verksamheter i bilaga IV, anpassning 
av punkterna 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 och 5.7.1 i 
bilaga V, klargörande av vilka kunskaper 
och färdigheter som krävs av läkare, 
sjuksköterskor med ansvar för allmän 
hälso- och sjukvård, tandläkare, 
veterinärer, barnmorskor, apotekare och 
arkitekter, anpassning av 
utbildningsminimikraven för 
specialistutbildning för läkare och 
tandläkare, införande av nya medicinska 
specialistkompetenser i punkt 5.1.3 i 
bilaga V, ändringar av förteckningen i 
punkterna 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 och 
5.6.1 i bilaga V, och införande av nya 
specialistkompetenser för tandläkare i 
punkt 5.3.3 i bilaga V. Kommissionen bör, 
då den förbereder och utarbetar delegerade 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt, i god tid och på 
lämpligt sätt till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

Ändringsförslag 163
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att komplettera eller ändra vissa 
icke-väsentliga delar av direktiv 
2005/36/EG bör befogenheten att anta 

(24) För att komplettera eller ändra vissa 
icke-väsentliga delar av direktiv 
2005/36/EG bör befogenheten att anta 
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akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen vad gäller 
uppdatering av bilaga I, fastställande av 
kriterierna för beräkning av avgifter för 
det europeiska yrkeskortet, fastställande av 
uppgifterna i de handlingar som krävs för 
erhållande av europeiskt yrkeskort, 
anpassning av förteckningen över 
verksamheter i bilaga IV, anpassning av 
punkterna 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 och 5.7.1 i bilaga V, 
klargörande av vilka kunskaper och 
färdigheter som krävs av läkare, 
sjuksköterskor med ansvar för allmän 
hälso- och sjukvård, tandläkare, 
veterinärer, barnmorskor, apotekare och 
arkitekter, anpassning av 
utbildningsminimikraven för 
specialistutbildning för läkare och 
tandläkare, införande av nya medicinska 
specialistkompetenser i punkt 5.1.3 i 
bilaga V, ändringar av förteckningen i 
punkterna 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 och 
5.6.1 i bilaga V, införande av nya 
specialistkompetenser för tandläkare i 
punkt 5.3.3 i bilaga V, fastställande av 
villkoren för tillämpningen av 
gemensamma utbildningsramar, och 
fastställande av villkoren för tillämpning 
av gemensamma utbildningsprov. Det är av 
särskilt stor vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under det 
förberedande arbetet, vilket innefattar 
samråd på expertnivå. Kommissionen bör, 
då den förbereder och utarbetar delegerade 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt, i god tid och på 
lämpligt sätt till Europaparlamentet och 
rådet.

akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen vad gäller 
uppdatering av bilaga I, fastställande av 
uppgifterna i de handlingar som krävs för 
erhållande av europeiskt yrkeskort, 
anpassning av förteckningen över 
verksamheter i bilaga IV, anpassning av 
punkterna 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 och 5.7.1 i bilaga V, 
klargörande av vilka kunskaper och 
färdigheter som krävs av läkare, 
sjuksköterskor med ansvar för allmän 
hälso- och sjukvård, tandläkare, 
veterinärer, barnmorskor, apotekare och 
arkitekter, anpassning av 
utbildningsminimikraven för 
specialistutbildning för läkare och 
tandläkare, införande av nya medicinska 
specialistkompetenser i punkt 5.1.3 i 
bilaga V, ändringar av förteckningen i 
punkterna 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 och 
5.6.1 i bilaga V, införande av nya 
specialistkompetenser för tandläkare i 
punkt 5.3.3 i bilaga V, fastställande av 
villkoren för tillämpningen av 
gemensamma utbildningsramar, och 
fastställande av villkoren för tillämpning 
av gemensamma utbildningsprov. Det är av 
särskilt stor vikt att kommissionen har 
lämplig representation och genomför 
lämpliga samråd, vilket innefattar experter 
på både EU-nivå och nationell nivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt, i 
god tid och på ett öppet och lämpligt sätt 
till Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

Vid användning av delegerade akter måste kommissionen se till att lämpliga samråd med 
berörda parter och organisationer genomförs. Detta krävs för att processen med att 
presentera beslut på EU-nivå ska bli samordnad och friktionsfri samt präglas av insyn och 
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samarbete.

Ändringsförslag 164
Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att komplettera eller ändra vissa 
icke-väsentliga delar av direktiv 
2005/36/EG bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen vad gäller 
uppdatering av bilaga I, fastställande av 
kriterierna för beräkning av avgifter för det 
europeiska yrkeskortet, fastställande av 
uppgifterna i de handlingar som krävs för 
erhållande av europeiskt yrkeskort, 
anpassning av förteckningen över 
verksamheter i bilaga IV, anpassning av 
punkterna 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 och 5.7.1 i bilaga V, 
klargörande av vilka kunskaper och 
färdigheter som krävs av läkare, 
sjuksköterskor med ansvar för allmän 
hälso- och sjukvård, tandläkare, 
veterinärer, barnmorskor, apotekare och 
arkitekter, anpassning av 
utbildningsminimikraven för 
specialistutbildning för läkare och 
tandläkare, införande av nya medicinska 
specialistkompetenser i punkt 5.1.3 i bilaga 
V, ändringar av förteckningen i punkterna 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 och 5.6.1 i 
bilaga V, införande av nya 
specialistkompetenser för tandläkare i 
punkt 5.3.3 i bilaga V, fastställande av 
villkoren för tillämpningen av 
gemensamma utbildningsramar, och 
fastställande av villkoren för tillämpning 
av gemensamma utbildningsprov. Det är av 
särskilt stor vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under det 

(24) För att komplettera eller ändra vissa 
icke-väsentliga delar av direktiv 
2005/36/EG bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen vad gäller 
uppdatering av bilaga I, fastställande av 
kriterierna för beräkning av avgifter för det 
europeiska yrkeskortet, fastställande av 
uppgifterna i de handlingar som krävs för 
erhållande av europeiskt yrkeskort, 
anpassning av förteckningen över 
verksamheter i bilaga IV, anpassning av 
punkterna 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 och 5.7.1 i bilaga V, 
klargörande av vilka kunskaper och 
färdigheter som krävs av läkare, 
sjuksköterskor med ansvar för allmän 
hälso- och sjukvård, tandläkare, 
veterinärer, barnmorskor, apotekare och 
arkitekter, anpassning av 
utbildningsminimikraven för 
specialistutbildning för läkare och 
tandläkare, införande av nya medicinska 
specialistkompetenser i punkt 5.1.3 i 
bilaga V, ändringar av förteckningen i 
punkterna 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 och 
5.6.1 i bilaga V, införande av nya 
specialistkompetenser för tandläkare i 
punkt 5.3.3 i bilaga V, fastställande av 
villkoren för tillämpningen av 
gemensamma utbildningsramar, och 
fastställande av villkoren för tillämpning 
av gemensamma utbildningsprov. Det är av 
särskilt stor vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd, som baseras 
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förberedande arbetet, vilket innefattar 
samråd på expertnivå. Kommissionen bör, 
då den förbereder och utarbetar delegerade 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt, i god tid och på 
lämpligt sätt till Europaparlamentet och 
rådet.

på tydliga regler för samråd med berörda 
parter som kommer att fastställas i 
artikel 58 i detta direktiv, under det 
förberedande arbetet, vilket innefattar 
samråd på expertnivå. Kommissionen bör, 
då den förbereder och utarbetar delegerade 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt, i god tid och på 
lämpligt sätt till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

Ändringsförslag 165
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att komplettera eller ändra vissa 
icke-väsentliga delar av direktiv 
2005/36/EG bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen vad gäller 
uppdatering av bilaga I, fastställande av 
kriterierna för beräkning av avgifter för det 
europeiska yrkeskortet, fastställande av 
uppgifterna i de handlingar som krävs för 
erhållande av europeiskt yrkeskort, 
anpassning av förteckningen över 
verksamheter i bilaga IV, anpassning av 
punkterna 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 och 5.7.1 i bilaga V, 
klargörande av vilka kunskaper och 
färdigheter som krävs av läkare, 
sjuksköterskor med ansvar för allmän 
hälso- och sjukvård, tandläkare, 
veterinärer, barnmorskor, apotekare och 
arkitekter, anpassning av 
utbildningsminimikraven för 
specialistutbildning för läkare och 
tandläkare, införande av nya medicinska 
specialistkompetenser i punkt 5.1.3 i bilaga 

(24) För att komplettera eller ändra vissa 
icke-väsentliga delar av direktiv 
2005/36/EG bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen vad gäller 
uppdatering av bilaga I, fastställande av 
kriterierna för beräkning av avgifter för det 
europeiska yrkeskortet, fastställande av 
uppgifterna i de handlingar som krävs för 
erhållande av europeiskt yrkeskort, 
anpassning av förteckningen över 
verksamheter i bilaga IV, anpassning av 
punkterna 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 och 5.7.1 i bilaga V, 
klargörande av vilka kunskaper och 
färdigheter som krävs av läkare, 
sjuksköterskor med ansvar för allmän 
hälso- och sjukvård, tandläkare, 
veterinärer, barnmorskor, apotekare och 
arkitekter, anpassning av 
utbildningsminimikraven för 
specialistutbildning för läkare och 
tandläkare, införande av nya medicinska 
specialistkompetenser i punkt 5.1.3 i 
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V, ändringar av förteckningen i punkterna 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 och 5.6.1 i 
bilaga V, införande av nya 
specialistkompetenser för tandläkare i 
punkt 5.3.3 i bilaga V, fastställande av 
villkoren för tillämpningen av 
gemensamma utbildningsramar, och 
fastställande av villkoren för tillämpning 
av gemensamma utbildningsprov. Det är av 
särskilt stor vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under det 
förberedande arbetet, vilket innefattar 
samråd på expertnivå. Kommissionen bör, 
då den förbereder och utarbetar delegerade 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt, i god tid och på 
lämpligt sätt till Europaparlamentet och 
rådet.

bilaga V, ändringar av förteckningen i 
punkterna 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 och 
5.6.1 i bilaga V, införande av nya 
specialistkompetenser för tandläkare i 
punkt 5.3.3 i bilaga V, fastställande av 
villkoren för tillämpningen av 
gemensamma utbildningsramar, och 
fastställande av villkoren för tillämpning 
av gemensamma utbildningsprov. Det är av 
särskilt stor vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd så att berörda 
parter inom yrkesområdena 
representeras, och experter på både 
EU-nivå och nationell nivå deltar. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt, i 
god tid och på ett öppet och lämpligt sätt 
till Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 166
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att komplettera eller ändra vissa 
icke-väsentliga delar av direktiv 
2005/36/EG bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen vad gäller 
uppdatering av bilaga I, fastställande av 
kriterierna för beräkning av avgifter för det 
europeiska yrkeskortet, fastställande av 
uppgifterna i de handlingar som krävs för 
erhållande av europeiskt yrkeskort, 
anpassning av förteckningen över 
verksamheter i bilaga IV, anpassning av 
punkterna 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 och 5.7.1 i bilaga V, 
klargörande av vilka kunskaper och 

(24) För att komplettera eller ändra vissa 
icke-väsentliga delar av direktiv 
2005/36/EG bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen vad gäller 
uppdatering av bilaga I, fastställande av 
kriterierna för beräkning av avgifter för det 
europeiska yrkeskortet, fastställande av 
uppgifterna i de handlingar som krävs för 
erhållande av europeiskt yrkeskort, 
anpassning av förteckningen över 
verksamheter i bilaga IV, anpassning av 
punkterna 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 och 5.7.1 i bilaga V, 
underlätta erkännandet av 
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färdigheter som krävs av läkare, 
sjuksköterskor med ansvar för allmän 
hälso- och sjukvård, tandläkare, 
veterinärer, barnmorskor, apotekare och 
arkitekter, anpassning av 
utbildningsminimikraven för 
specialistutbildning för läkare och 
tandläkare, införande av nya medicinska 
specialistkompetenser i punkt 5.1.3 i bilaga 
V, ändringar av förteckningen i punkterna 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 och 5.6.1 i 
bilaga V, införande av nya 
specialistkompetenser för tandläkare i 
punkt 5.3.3 i bilaga V, fastställande av 
villkoren för tillämpningen av 
gemensamma utbildningsramar, och 
fastställande av villkoren för tillämpning 
av gemensamma utbildningsprov. Det är av 
särskilt stor vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under det 
förberedande arbetet, vilket innefattar 
samråd på expertnivå. Kommissionen bör, 
då den förbereder och utarbetar delegerade 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt, i god tid och på 
lämpligt sätt till Europaparlamentet och 
rådet.

specialistkompetenser på doktorandnivå 
inom yrken som regleras i kapitel III i 
avdelning III och där det inte finns system 
för erkännande av specialistkompetenser, 
klargörande av vilka kunskaper och 
färdigheter som krävs av läkare, 
sjuksköterskor med ansvar för allmän 
hälso- och sjukvård, tandläkare, 
veterinärer, barnmorskor, apotekare och 
arkitekter, anpassning av 
utbildningsminimikraven för 
specialistutbildning för läkare och 
tandläkare, införande av nya medicinska 
specialistkompetenser i punkt 5.1.3 i 
bilaga V, ändringar av förteckningen i 
punkterna 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 och 
5.6.1 i bilaga V, införande av nya 
specialistkompetenser för tandläkare i 
punkt 5.3.3 i bilaga V, fastställande av 
villkoren för tillämpningen av 
gemensamma utbildningsramar, och 
fastställande av villkoren för tillämpning 
av gemensamma utbildningsprov. Det är av 
särskilt stor vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under det 
förberedande arbetet, vilket innefattar 
samråd på expertnivå. Kommissionen bör, 
då den förbereder och utarbetar delegerade 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt, i god tid och på 
lämpligt sätt till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

Ändringsförslag 167
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Det rådgivande förfarandet bör 
användas vid antagandet av 
genomförandeakter i syfte att fastställa 

(26) Granskningsförfarandet bör 
användas vid antagandet av 
genomförandeakter i syfte att fastställa 
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gemensamma och enhetliga regler om 
specifikationerna för det europeiska 
yrkeskortet för särskilda yrken, formatet 
för det europeiska yrkeskortet, vilka 
översättningar som krävs för en ansökan 
om utfärdande av ett europeiskt yrkeskort, 
närmare regler om bedömningen av 
ansökningar om ett europeiskt yrkeskort, 
de tekniska specifikationer och åtgärder 
som är nödvändiga för att säkerställa att 
informationen i det europeiska yrkeskortet 
och i IMI-akten har integritet, behandlas 
konfidentiellt och är korrekt, villkoren och 
förfarandena för att utfärda ett europeiskt 
yrkeskort, villkoren för tillgång till 
IMI-akten, de tekniska medlen och 
förfarandena för kontroll av ett europeiskt 
yrkeskorts äkthet och giltighet samt 
genomförandet av varningsmekanismen, 
med tanke på dessa genomförandeakters 
tekniska art.

gemensamma och enhetliga regler om 
specifikationerna för det europeiska 
yrkeskortet för särskilda yrken, formatet 
för det europeiska yrkeskortet, vilka 
översättningar som krävs för en ansökan 
om utfärdande av ett europeiskt yrkeskort, 
närmare regler om bedömningen av 
ansökningar om ett europeiskt yrkeskort, 
de tekniska specifikationer och åtgärder 
som är nödvändiga för att säkerställa att 
informationen i det europeiska yrkeskortet
och i IMI-akten har integritet, behandlas 
konfidentiellt och är korrekt, villkoren och 
förfarandena för att utfärda ett europeiskt 
yrkeskort, villkoren för tillgång till 
IMI-akten, de tekniska medlen och 
förfarandena för kontroll av ett europeiskt 
yrkeskorts äkthet och giltighet samt 
genomförandet av varningsmekanismen.

Or. de

Ändringsförslag 168
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Det rådgivande förfarandet bör 
användas vid antagandet av 
genomförandeakter i syfte att fastställa 
gemensamma och enhetliga regler om 
specifikationerna för det europeiska 
yrkeskortet för särskilda yrken, formatet 
för det europeiska yrkeskortet, vilka 
översättningar som krävs för en ansökan 
om utfärdande av ett europeiskt yrkeskort, 
närmare regler om bedömningen av 
ansökningar om ett europeiskt yrkeskort, 
de tekniska specifikationer och åtgärder 
som är nödvändiga för att säkerställa att 
informationen i det europeiska yrkeskortet 

(26) Det rådgivande förfarandet bör 
användas vid antagandet av 
genomförandeakter i syfte att fastställa 
gemensamma och enhetliga regler om 
formatet för det europeiska yrkeskortet, 
vilka översättningar som krävs för en 
ansökan om utfärdande av ett europeiskt 
yrkeskort, närmare regler om bedömningen 
av ansökningar om ett europeiskt 
yrkeskort, de tekniska specifikationer och 
åtgärder som är nödvändiga för att 
säkerställa att informationen i det 
europeiska yrkeskortet och i IMI-akten har 
integritet, behandlas konfidentiellt och är 
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och i IMI-akten har integritet, behandlas 
konfidentiellt och är korrekt, villkoren och 
förfarandena för att utfärda ett europeiskt 
yrkeskort, villkoren för tillgång till 
IMI-akten, de tekniska medlen och 
förfarandena för kontroll av ett europeiskt 
yrkeskorts äkthet och giltighet samt 
genomförandet av varningsmekanismen, 
med tanke på dessa genomförandeakters 
tekniska art.

korrekt, villkoren och förfarandena för att 
utfärda ett europeiskt yrkeskort, villkoren 
för tillgång till IMI-akten, de tekniska 
medlen och förfarandena för kontroll av ett 
europeiskt yrkeskorts äkthet och giltighet 
samt genomförandet av 
varningsmekanismen, med tanke på dessa 
genomförandeakters tekniska art.

Or. fr

Ändringsförslag 169
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Det rådgivande förfarandet bör 
användas vid antagandet av 
genomförandeakter i syfte att fastställa 
gemensamma och enhetliga regler om 
specifikationerna för det europeiska 
yrkeskortet för särskilda yrken, formatet 
för det europeiska yrkeskortet, vilka 
översättningar som krävs för en ansökan 
om utfärdande av ett europeiskt yrkeskort, 
närmare regler om bedömningen av 
ansökningar om ett europeiskt yrkeskort, 
de tekniska specifikationer och åtgärder 
som är nödvändiga för att säkerställa att 
informationen i det europeiska yrkeskortet 
och i IMI-akten har integritet, behandlas 
konfidentiellt och är korrekt, villkoren och 
förfarandena för att utfärda ett europeiskt 
yrkeskort, villkoren för tillgång till IMI-
akten, de tekniska medlen och förfarandena 
för kontroll av ett europeiskt yrkeskorts 
äkthet och giltighet samt genomförandet av 
varningsmekanismen, med tanke på dessa 
genomförandeakters tekniska art.

(26) Granskningsförfarandet bör 
användas vid antagandet av 
genomförandeakter i syfte att fastställa 
gemensamma och enhetliga regler om 
specifikationerna för det europeiska 
yrkeskortet för särskilda yrken, formatet 
för det europeiska yrkeskortet, vilka 
översättningar som krävs för en ansökan 
om utfärdande av ett europeiskt yrkeskort, 
närmare regler om bedömningen av 
ansökningar om ett europeiskt yrkeskort, 
de tekniska specifikationer och åtgärder 
som är nödvändiga för att säkerställa att 
informationen i det europeiska yrkeskortet 
och i IMI-akten har integritet, behandlas 
konfidentiellt och är korrekt, villkoren och 
förfarandena för att utfärda ett europeiskt 
yrkeskort, villkoren för tillgång till IMI-
akten, de tekniska medlen och förfarandena 
för kontroll av ett europeiskt yrkeskorts 
äkthet och giltighet samt genomförandet av 
varningsmekanismen, med tanke på dessa 
genomförandeakters tekniska art. Om så är 
nödvändigt kan kommissionen genomföra 
pilotprojekt och samråd och beakta 
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förslag från yrkesorganisationer enligt 
artikel 58a (ny) och forum för berörda 
parter enligt artikel 57c (ny) för att 
bedöma hur de regler och förfaranden 
som ska införlivas i genomförandeakterna 
fungerar. 

Or. en

Ändringsförslag 170
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Det rådgivande förfarandet bör 
användas vid antagandet av 
genomförandeakter i syfte att fastställa 
gemensamma och enhetliga regler om 
specifikationerna för det europeiska 
yrkeskortet för särskilda yrken, formatet 
för det europeiska yrkeskortet, vilka 
översättningar som krävs för en ansökan 
om utfärdande av ett europeiskt yrkeskort, 
närmare regler om bedömningen av 
ansökningar om ett europeiskt yrkeskort, 
de tekniska specifikationer och åtgärder 
som är nödvändiga för att säkerställa att 
informationen i det europeiska yrkeskortet 
och i IMI-akten har integritet, behandlas 
konfidentiellt och är korrekt, villkoren och 
förfarandena för att utfärda ett europeiskt 
yrkeskort, villkoren för tillgång till IMI-
akten, de tekniska medlen och förfarandena 
för kontroll av ett europeiskt yrkeskorts 
äkthet och giltighet samt genomförandet av 
varningsmekanismen, med tanke på dessa 
genomförandeakters tekniska art.

(26) Det rådgivande förfarandet bör 
användas vid antagandet av 
genomförandeakter i syfte att fastställa 
gemensamma och enhetliga regler om 
specifikationerna för det europeiska 
yrkeskortet för särskilda yrken som kräver
det, formatet för det europeiska 
yrkeskortet, vilka översättningar som krävs 
för en ansökan om utfärdande av ett 
europeiskt yrkeskort, närmare regler om 
bedömningen av ansökningar om ett 
europeiskt yrkeskort, de tekniska 
specifikationer och åtgärder som är 
nödvändiga för att säkerställa att 
informationen i det europeiska yrkeskortet 
och i IMI-akten har integritet, behandlas 
konfidentiellt och är korrekt, villkoren och 
förfarandena för att utfärda ett europeiskt 
yrkeskort, villkoren för tillgång till IMI-
akten, de tekniska medlen och förfarandena 
för kontroll av ett europeiskt yrkeskorts 
äkthet och giltighet samt genomförandet av 
varningsmekanismen, med tanke på dessa 
genomförandeakters tekniska art.

Or. el
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Motivering

Förtydligande av att införande av yrkeskort är frivilligt.

Ändringsförslag 171
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Granskningsförfarandet bör 
användas vid antagandet av 
genomförandeakter i syfte att fastställa 
gemensamma och enhetliga regler för när 
det behövs ett europeiskt yrkeskort för ett 
reglerat yrke.

Or. fr

Ändringsförslag 172
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Med tanke på de positiva 
erfarenheterna med ömsesidig 
utvärdering enligt direktiv 2006/123/EG 
bör ett liknande system införas i 
direktiv 2005/36/EG. Medlemsstaterna 
bör anmäla vilka yrken de reglerar, och 
av vilka skäl, och diskutera resultaten 
sinsemellan. Ett sådant system skulle 
bidra till större öppenhet och insyn i 
marknaden för professionella tjänster.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 173
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Med tanke på de positiva 
erfarenheterna med ömsesidig 
utvärdering enligt direktiv 2006/123/EG 
bör ett liknande system införas i 
direktiv 2005/36/EG. Medlemsstaterna 
bör anmäla vilka yrken de reglerar, och 
av vilka skäl, och diskutera resultaten 
sinsemellan. Ett sådant system skulle 
bidra till större öppenhet och insyn i 
marknaden för professionella tjänster.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 174
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) I den mån de är reglerade omfattar 
detta direktiv även fria yrken, som enligt 
detta direktiv utövas av var och en som på 
grund av särskilda yrkeskvalifikationer 
personligen, under eget ansvar och 
yrkesmässigt, självständigt utför 
intellektuella tjänster i allmänhetens och 
uppdragsgivarens intresse. 
Yrkesutövningen är i medlemsstaterna 
vanligen, i överensstämmelse med 
fördraget, underkastad särskilda rättsliga 
förpliktelser i enlighet med den nationella 
lagstiftningen och de bestämmelser som 
inom lagstiftningens ramar fastställs 
under självständiga former av respektive 
representativ yrkesorganisation; genom 
dessa bestämmelser säkerställs och 
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vidareutvecklas professionaliteten och 
kvaliteten samt förtroendet mellan den 
som utför tjänsten och uppdragsgivaren.

Or. de

Ändringsförslag 175
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 29b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29b) Detta direktiv påverkar inte de 
åtgärder som är nödvändiga för att 
garantera en hög hälso- och 
konsumentskyddsnivå.

Or. de

Ändringsförslag 176
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Detta direktiv påverkar inte de 
åtgärder som är nödvändiga för att 
garantera en hög hälso- och 
konsumentskyddsnivå.

Or. en
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Ändringsförslag 177
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs också regler för ett 
partiellt tillträde till reglerade yrken och 
tillträde till och erkännande av avlönad 
praktik som bedrivs i en annan 
medlemsstat.

I detta direktiv fastställs också regler för ett 
partiellt tillträde till vissa reglerade yrken.

Or. de

Ändringsförslag 178
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
2005/36/EG
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs också regler för ett 
partiellt tillträde till reglerade yrken och 
tillträde till och erkännande av avlönad
praktik som bedrivs i en annan 
medlemsstat.

I detta direktiv fastställs också regler för ett 
partiellt tillträde till vissa reglerade yrken 
och tillträde till och erkännande av praktik,
oavsett hur och på vilken nivå denna 
avlönas, inom ramen för en förberedande 
utbildning för ett reglerat yrke, som 
bedrivs i en annan medlemsstat.

Or. fr
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Ändringsförslag 179
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs också regler för ett 
partiellt tillträde till reglerade yrken och 
tillträde till och erkännande av avlönad
praktik som bedrivs i en annan 
medlemsstat.

I detta direktiv fastställs också regler för ett 
partiellt tillträde till reglerade yrken och 
tillträde till och erkännande av praktik som 
bedrivs i en annan medlemsstat.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2005/36/EG 
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs också regler för ett 
partiellt tillträde till reglerade yrken och 
tillträde till och erkännande av avlönad
praktik som bedrivs i en annan 
medlemsstat.

I detta direktiv fastställs också regler för ett 
partiellt tillträde till reglerade yrken och 
tillträde till och erkännande av praktik som 
bedrivs i en annan medlemsstat.

Or. en
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Ändringsförslag 181
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 1 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs också regler för ett 
partiellt tillträde till reglerade yrken och 
tillträde till och erkännande av avlönad
praktik som bedrivs i en annan 
medlemsstat.

I detta direktiv fastställs också regler för ett 
partiellt tillträde till reglerade yrken och 
tillträde till och erkännande av praktik som 
bedrivs i en annan medlemsstat.

Or. de

Motivering

I vissa yrken är det vanligt att man måste avlägga oavlönad praktik. Personer som avlägger 
oavlönad praktik bör emellertid inte missgynnas på grund av att praktiken inte erkänns.

Ändringsförslag 182
Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs också regler för ett
partiellt tillträde till reglerade yrken och
tillträde till och erkännande av avlönad 
praktik som bedrivs i en annan 
medlemsstat.

I detta direktiv fastställs också regler för 
tillträde till och erkännande av avlönad 
praktik som bedrivs i en annan 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 183
Robert Rochefort
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs också regler för ett 
partiellt tillträde till reglerade yrken och 
tillträde till och erkännande av avlönad
praktik som bedrivs i en annan 
medlemsstat.

I detta direktiv fastställs också regler för ett 
partiellt tillträde till reglerade yrken och 
tillträde till och erkännande av praktik –
inom ramen för en förberedande 
utbildning för ett reglerat yrke som kräver 
ett giltigt utbildningsbevis – som bedrivs i 
en annan medlemsstat.

Or. fr

Ändringsförslag 184
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2005/36/ΕG
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs också regler för ett 
partiellt tillträde till reglerade yrken och 
tillträde till och erkännande av avlönad 
praktik som bedrivs i en annan 
medlemsstat.

I detta direktiv fastställs också regler för ett 
partiellt tillträde, i de medlemsstater som 
tillåter det, till vissa reglerade yrken av 
skäl som gäller hälsa, allmän säkerhet 
eller geografisk särart.

Or. el

Motivering

Främst med beaktande av hälsa och allmän säkerhet, men även av andra skäl, är 
medlemsstaterna skyldiga att kontrollera inom vilka yrken de kan tillåta partiellt tillträde. 
När det gäller erkännande av praktik som genomförs i en annan medlemsstat är de berörda 
inte yrkesutövare och omfattas därför inte av detta direktiv.

Ändringsförslag 185
Pablo Arias Echeverría
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs också regler för ett 
partiellt tillträde till reglerade yrken och 
tillträde till och erkännande av avlönad 
praktik som bedrivs i en annan 
medlemsstat.

I detta direktiv fastställs också regler för ett 
partiellt tillträde till reglerade yrken.

Or. es

Motivering

Hänvisningen till avlönad praktik bör tas bort. Först och främst för att det inte finns någon 
sådan tradition i Spanien och för att dagens ekonomiska konjunktur skulle hindra införandet 
av en ny modell nu. Att direktivet är otydligt avseende avlönade praktiker skulle ge upphov till 
många tillämpningsproblem. I sådant fall måste direktivet vara mer specifikt beträffande om 
praktiken ska vara avlönad efter någon tabell eller inte, om denna hänvisning ska behållas, 
och om det finns någon statlig skyldighet att svara för socialförsäkringskostnaderna.

Ändringsförslag 186
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs också regler för ett 
partiellt tillträde till reglerade yrken och 
tillträde till och erkännande av avlönad 
praktik som bedrivs i en annan 
medlemsstat.

I detta direktiv fastställs också regler för ett 
partiellt tillträde till reglerade yrken och 
tillträde till och erkännande av avlönad 
praktik inom ramen för en utbildning till 
ett reglerat yrke, såtillvida att 
praktikanten förvärvar vissa yrkesmässiga 
rättigheter, som bedrivs i en annan 
medlemsstat.

Or. en
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Ändringsförslag 187
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska gälla för alla de 
medborgare i en medlemsstat, inbegripet 
fria yrkesutövare, som vill utöva ett 
reglerat yrke eller bedriva avlönad praktik, 
antingen som egen företagare eller anställd, 
i en annan medlemsstat än den där de har 
förvärvat sina yrkeskvalifikationer.

1. Detta direktiv ska gälla för alla de 
medborgare i en medlemsstat, inbegripet 
fria yrkesutövare, som vill utöva ett 
reglerat yrke eller bedriva praktik inom 
ramen för en förberedande utbildning för 
ett reglerat yrke som kräver ett giltigt 
utbildningsbevis, antingen som egen 
företagare eller anställd, i en annan 
medlemsstat än den där de har förvärvat 
sina yrkeskvalifikationer.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2005/36/EG 
Artikel 2 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska gälla för alla de 
medborgare i en medlemsstat, inbegripet 
fria yrkesutövare, som vill utöva ett 
reglerat yrke eller bedriva avlönad praktik, 
antingen som egen företagare eller anställd, 
i en annan medlemsstat än den där de har 
förvärvat sina yrkeskvalifikationer.

1. Detta direktiv ska gälla för alla de 
medborgare i en medlemsstat, inbegripet 
fria yrkesutövare, som vill utöva ett 
reglerat yrke eller bedriva praktik, antingen 
som egen företagare eller anställd, i en 
annan medlemsstat än den där de har 
förvärvat sina yrkeskvalifikationer.

Or. en
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Ändringsförslag 189
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska gälla för alla de 
medborgare i en medlemsstat, inbegripet 
fria yrkesutövare, som vill utöva ett 
reglerat yrke eller bedriva avlönad praktik, 
antingen som egen företagare eller anställd, 
i en annan medlemsstat än den där de har 
förvärvat sina yrkeskvalifikationer.

1. Detta direktiv ska gälla för alla de 
medborgare i en medlemsstat, inbegripet 
fria yrkesutövare, som vill utöva ett 
reglerat yrke eller bedriva praktik, antingen 
som egen företagare eller anställd, i en 
annan medlemsstat än den där de har 
förvärvat sina yrkeskvalifikationer.

Or. en

Ändringsförslag 190
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 2 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska gälla för alla de 
medborgare i en medlemsstat, inbegripet 
fria yrkesutövare, som vill utöva ett 
reglerat yrke eller bedriva avlönad praktik, 
antingen som egen företagare eller anställd, 
i en annan medlemsstat än den där de har 
förvärvat sina yrkeskvalifikationer.

1. Detta direktiv ska gälla för alla de 
medborgare i en medlemsstat, inbegripet 
fria yrkesutövare, som vill utöva ett 
reglerat yrke, antingen som egen företagare 
eller anställd, i en annan medlemsstat än 
den där de har förvärvat sina 
yrkeskvalifikationer.

Or. el

Motivering

När det gäller erkännande av praktik som genomförs i en annan medlemsstat är de berörda 
inte yrkesutövare och omfattas därför inte av detta direktiv.
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Ändringsförslag 191
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska gälla för alla de 
medborgare i en medlemsstat, inbegripet 
fria yrkesutövare, som vill utöva ett 
reglerat yrke eller bedriva avlönad praktik, 
antingen som egen företagare eller anställd, 
i en annan medlemsstat än den där de har 
förvärvat sina yrkeskvalifikationer.

1. Detta direktiv ska gälla för alla de 
medborgare i en medlemsstat, inbegripet 
fria yrkesutövare 1, som vill utöva ett 
reglerat yrke eller bedriva avlönad praktik, 
antingen som egen företagare eller anställd, 
i en annan medlemsstat än den där de har 
förvärvat sina yrkeskvalifikationer.

__________________
1 Enligt definitionen av fria yrken i 
domstolens dom av den 11 oktober 2001 i 
mål C-267/99, Adam (REG 2001, s. I-
7467).

Or. de

Motivering

I vissa yrken är det vanligt att man måste avlägga oavlönad praktik. Personer som avlägger 
oavlönad praktik bör emellertid inte missgynnas på grund av att praktiken inte erkänns.

Ändringsförslag 192
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska gälla för alla de 
medborgare i en medlemsstat, inbegripet 
fria yrkesutövare, som vill utöva ett 
reglerat yrke eller bedriva avlönad praktik, 
antingen som egen företagare eller anställd, 

1. Detta direktiv ska gälla för alla de 
medborgare i en medlemsstat, inbegripet 
fria yrkesutövare, som vill utöva ett 
reglerat yrke eller bedriva praktik inom 
ramen för en förberedande utbildning för 
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i en annan medlemsstat än den där de har 
förvärvat sina yrkeskvalifikationer.

ett reglerat yrke som kräver ett giltigt 
utbildningsbevis, antingen som egen 
företagare eller anställd, i en annan 
medlemsstat än den där de har förvärvat 
sina yrkeskvalifikationer.

Or. fr

Ändringsförslag 193
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska gälla för alla de 
medborgare i en medlemsstat, inbegripet 
fria yrkesutövare, som vill utöva ett 
reglerat yrke eller bedriva avlönad praktik, 
antingen som egen företagare eller anställd, 
i en annan medlemsstat än den där de har 
förvärvat sina yrkeskvalifikationer.

1. Detta direktiv ska gälla för alla de 
medborgare i en medlemsstat, inbegripet 
fria yrkesutövare, som vill utöva ett 
reglerat yrke, antingen som egen företagare 
eller anställd, i en annan medlemsstat än 
den där de har förvärvat sina 
yrkeskvalifikationer.

Or. es

Motivering

Hänvisningen till avlönad praktik bör tas bort. Först och främst för att det inte finns någon 
sådan tradition i Spanien och för att dagens ekonomiska konjunktur skulle hindra införandet 
av en ny modell nu. Att direktivet är otydligt avseende avlönade praktiker skulle ge upphov till 
många tillämpningsproblem. I sådant fall måste direktivet vara mer specifikt beträffande om 
praktiken ska vara avlönad efter någon tabell eller inte, om denna hänvisning ska behållas, 
och om det finns någon statlig skyldighet att svara för socialförsäkringskostnaderna.

Ändringsförslag 194
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 2 – punkt 2 (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat kan, i enlighet med 
sina bestämmelser, tillåta utövande av ett 
reglerat yrke inom landets gränser, i 
enlighet med artikel 3.1 a, för de 
medborgare i medlemsstater som har 
yrkeskvalifikationer vilka inte har 
förvärvats i en medlemsstat. När det gäller 
yrken som hör hemma under 
avdelning III kapitel III ska detta första 
erkännande ske i enlighet med de 
minimivillkor för utbildning som stadgas i 
ifrågavarande kapitel.

Or. el

Motivering

När det gäller erkännande av praktik som genomförs i en annan medlemsstat är de berörda 
inte yrkesutövare och omfattas därför inte av detta direktiv.

Ändringsförslag 195
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv gäller inte officiellt 
utnämnda notarier.

Or. en

Motivering

De särskilda omständigheterna för notarier bör beaktas. Notarier utnämns officiellt och har 
en särskild roll i medlemsstaternas rättssystem. De företräder offentliga myndigheter och 
deras officiella handlingar motsvarar ett rättsligt utlåtande.
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Ändringsförslag 196
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Vid genomförandet av detta direktiv 
bör hänsyn i möjligaste mån tas till vissa 
yrkens speciella geografiska karaktär.

Or. el

Ändringsförslag 197
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led ii
Direktiv 2005/36/ΕG
Artikel 3 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) avlönad praktik: utövande av avlönad 
verksamhet under handledning, med sikte 
på tillträde till ett reglerat yrke som 
beviljas på grundval av en examen.

utgår

Or. el

Motivering

När det gäller erkännande av praktik som genomförs i en annan medlemsstat är de berörda 
inte yrkesutövare och omfattas därför inte av detta direktiv.

Ändringsförslag 198
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led ii 
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Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) avlönad praktik: utövande av avlönad 
verksamhet under handledning, med sikte 
på tillträde till ett reglerat yrke som 
beviljas på grundval av en examen.

utgår

Or. es

Motivering

Hänvisningen till avlönad praktik bör tas bort. Först och främst för att det inte finns någon 
sådan tradition i Spanien och för att dagens ekonomiska konjunktur skulle hindra införandet 
av en ny modell nu. Att direktivet är otydligt avseende avlönade praktiker skulle ge upphov till 
många tillämpningsproblem. I sådant fall måste direktivet vara mer specifikt beträffande om 
praktiken ska vara avlönad efter någon tabell eller inte, om denna hänvisning ska behållas, 
och om det finns någon statlig skyldighet att svara för socialförsäkringskostnaderna.

Ändringsförslag 199
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led ii
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led j 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) avlönad praktik: utövande av avlönad 
verksamhet under handledning, med sikte 
på tillträde till ett reglerat yrke som 
beviljas på grundval av en examen.

j) praktik: utövande av avlönad verksamhet 
under handledning, för att få tillträde till 
ett reglerat yrke i enlighet med en 
medlemsstats lagar och andra 
författningar.

Or. en

Motivering

Personer som har avlagt praktik som utgör en nödvändig del av yrkesutbildningen bör inte 
missgynnas om praktiken är oavlönad. ”Som beviljas på grundval av en examen” har tagits 
bort. På så sätt klargörs att villkoren för tillträde till ett reglerat yrke fastställs av 
medlemsstaten. I villkoren kan examen eller annat krav ingå.
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Ändringsförslag 200
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led ii
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) avlönad praktik: utövande av avlönad
verksamhet under handledning, med sikte 
på tillträde till ett reglerat yrke som 
beviljas på grundval av en examen.

j) praktik: utövande av verksamhet under 
handledning, med sikte på tillträde till ett 
reglerat yrke som beviljas på grundval av 
en examen.

Or. en

Ändringsförslag 201
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led ii
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) avlönad praktik: utövande av avlönad
verksamhet under handledning, med sikte 
på tillträde till ett reglerat yrke som 
beviljas på grundval av en examen.

j) praktik inom ramen för en utbildning 
till ett reglerat yrke: utövande av 
verksamhet, oavsett hur och på vilken nivå 
denna avlönas, under handledning, med 
sikte på tillträde till ett reglerat yrke som 
beviljas på grundval av en examen.

Or. fr

Ändringsförslag 202
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led ii
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Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) avlönad praktik: utövande av avlönad
verksamhet under handledning, med sikte 
på tillträde till ett reglerat yrke som 
beviljas på grundval av en examen.

j) praktik: utövande av verksamhet under 
handledning, med sikte på tillträde till ett 
reglerat yrke som beviljas på grundval av 
en examen.

Or. de

Motivering

I vissa yrken är det vanligt att man måste avlägga oavlönad praktik. Personer som avlägger 
oavlönad praktik bör emellertid inte missgynnas på grund av att praktiken inte erkänns.

Ändringsförslag 203
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led ii
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) avlönad praktik: utövande av avlönad
verksamhet under handledning, med sikte 
på tillträde till ett reglerat yrke som 
beviljas på grundval av en examen.

j) praktik inom ramen för en förberedande 
utbildning för ett reglerat yrke som kräver 
ett giltigt utbildningsbevis: utövande av 
verksamhet under handledning, med sikte 
på tillträde till ett reglerat yrke som 
beviljas på grundval av en examen.

Or. fr

Ändringsförslag 204
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led ii
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led k
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) europeiskt yrkeskort: ett elektroniskt till 
en yrkesutövare utfärdat bevis för 
erkännande av kvalifikationer för 
etablering i en mottagande medlemsstat 
eller för att yrkesutövaren uppfyller alla 
nödvändiga villkor för att temporärt och 
tillfälligt tillhandahålla tjänster i en 
mottagande medlemsstat.

k) europeiskt yrkeskort: ett elektroniskt till 
en yrkesutövare på begäran utfärdat bevis 
för etablering i en mottagande medlemsstat 
eller för tillhandahållande av tjänster i en 
mottagande medlemsstat.

Or. en

Motivering

Tydliggör att kortet ska utfärdas på begäran.

Ändringsförslag 205
Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led ii
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) europeiskt yrkeskort: ett elektroniskt till 
en yrkesutövare utfärdat bevis för 
erkännande av kvalifikationer för 
etablering i en mottagande medlemsstat 
eller för att yrkesutövaren uppfyller alla 
nödvändiga villkor för att temporärt och 
tillfälligt tillhandahålla tjänster i en 
mottagande medlemsstat.

k) europeiskt yrkeskort: ett elektroniskt till 
en yrkesutövare på frivillig basis utfärdat 
bevis för erkännande av kvalifikationer för 
etablering i en mottagande medlemsstat 
eller för att yrkesutövaren uppfyller alla 
nödvändiga villkor för att temporärt och 
tillfälligt tillhandahålla tjänster i en 
mottagande medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 206
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led ii



AM\913241SV.doc 85/112 PE496.438v01-00

SV

Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) europeiskt yrkeskort: ett elektroniskt till 
en yrkesutövare utfärdat bevis för 
erkännande av kvalifikationer för 
etablering i en mottagande medlemsstat 
eller för att yrkesutövaren uppfyller alla 
nödvändiga villkor för att temporärt och 
tillfälligt tillhandahålla tjänster i en 
mottagande medlemsstat.

k) europeiskt yrkeskort: ett elektroniskt 
bevis som på begäran av relevant 
yrkesorganisation utfärdats till en 
yrkesutövare för dokumentation av 
kvalifikationer antingen för etablering i en 
mottagande medlemsstat eller för att 
temporärt och tillfälligt tillhandahålla 
tjänster i en mottagande medlemsstat.

Or. de

Motivering

Man bör klargöra att kommissionen föreslår ett yrkeskort på frivillig basis. Dessutom bör 
man tydliggöra att det är den mottagande medlemsstaten som fattar det slutgiltiga beslutet 
om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Ändringsförslag 207
Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led ii
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) livslångt lärande: all allmän utbildning, 
yrkesutbildning, icke-formell utbildning 
och informellt lärande som sker genom 
livet och leder till ökade kunskaper och 
färdigheter och ökad kompetens.

l) livslångt lärande: all allmän utbildning, 
yrkesutbildning, icke-formell utbildning 
och informellt lärande som sker genom 
livet och leder till ökad kompetens:
kunskaper, färdigheter och värderingar.

Or. en

Ändringsförslag 208
Phil Prendergast
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led ii
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) livslångt lärande: all allmän utbildning, 
yrkesutbildning, icke-formell utbildning 
och informellt lärande som sker genom 
livet och leder till ökade kunskaper och
färdigheter och ökad kompetens.

l) livslångt lärande: all allmän utbildning, 
yrkesutbildning, icke-formell utbildning 
och informellt lärande som sker genom 
livet och leder till ökade kompetenser 
(kunskaper, färdigheter, attityder och
värderingar).

Or. en

Motivering

Kompetenser definieras som ”skärningspunkten mellan kunskaper, färdigheter, attityder och 
värderingar” (Gómez del Pulgar, M., 2011, ICN, 2008 och Världshälsoorganisationen, 2001,
2009).

Ändringsförslag 209
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led ii
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) livslångt lärande: all allmän utbildning, 
yrkesutbildning, icke-formell utbildning 
och informellt lärande som sker genom 
livet och leder till ökade kunskaper och 
färdigheter och ökad kompetens.

l) livslångt lärande: allmän utbildning, 
yrkesutbildning och icke-formell 
utbildning genom livet, som leder till 
ökade kunskaper och färdigheter och ökad 
kompetens med avseende på yrkeskrav 
och yrkesetik.

Or. de

Ändringsförslag 210
Barbara Weiler
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led ii
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) livslångt lärande: all allmän utbildning, 
yrkesutbildning, icke-formell utbildning 
och informellt lärande som sker genom 
livet och leder till ökade kunskaper och
färdigheter och ökad kompetens.

l) livslångt lärande: all allmän utbildning, 
yrkesutbildning, icke-formell utbildning 
och informellt lärande som sker genom 
livet och leder till bättre kvalifikationer i 
form av kunskaper, färdigheter och social 
kompetens.

Or. de

Ändringsförslag 211
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led ii (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) Inom ramen för detta direktiv bör 
patientsäkerhet omfatta de yrken som 
tillhandahåller tjänster för att främja eller 
bidra till en individs hälsa och 
välbefinnande, däribland både 
medicinska och icke-medicinska tjänster.

Or. en

Motivering

Denna definition är nödvändig för att säkerställa att yrken inom socialtjänsten betraktas som 
yrken som kan ha konsekvenser för patientsäkerheten i direktivet. ”Patientsäkerhet” bör 
omfatta personer som är klienter hos socialtjänsten.

Ändringsförslag 212
Cristian Silviu Buşoi
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led ii (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) utbildningskrav eller 
utbildningsvillkor: en gemensam 
uppsättning kunskaper, färdigheter och 
kompetenser som krävs för att utöva ett 
visst yrke.

Or. en

Motivering

Utbildningskrav eller utbildningsvillkor har inte tidigare definierats i direktivet. Detta 
tydliggör att utbildningskrav bör beskrivas inte endast i termer av varaktighet utan även i 
termer av kompetens.

Ändringsförslag 213
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led ii (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) tillfälligt tillhandahållande av tjänster: 
tillhandahållande av tjänster under en 
sammanhängande period om högst ett år.

Or. en

Ändringsförslag 214
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led ii (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led la (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) fria yrken: tillhandahållande av 
intellektuella tjänster som på grund av 
särskilda yrkeskvalifikationer utförs 
personligen, under eget ansvar och 
yrkesmässigt självständigt i allmänhetens 
och uppdragsgivarens intresse.

Or. de

Motivering

Artikel 1.2 avser också personer som ägnar sig åt fri yrkesutövning. Därför bör man lägga till 
en definition av detta utifrån domstolens dom av den 11 oktober 2001 i mål C-267/99, Adam 
(REG 2001, s. I-7467).

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led ii (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) yrkesutbildning med kombinerad skol-
och lärlingsutbildning: förmedlande av 
yrkesfärdigheter omväxlande i företag 
och yrkesskolor utifrån dessas 
gemensamma utbildnings- och 
kvalitetsstandarder. Med yrkesfärdigheter 
avses här förmåga och benägenhet att 
använda sig av kunskaper och färdigheter 
samt personlig, social och metodisk 
kompetens såväl i arbetssituationer som 
för yrkesmässig och personlig utveckling.

Or. de

Ändringsförslag 216
Constance Le Grip
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led iia (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led m (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) tvingande hänsyn till allmänintresset: 
skäl som erkänns som sådana i 
domstolens rättspraxis. 

Or. en

Motivering

Begreppet ”tvingande hänsyn till allmänintresset”, som det hänvisas till i vissa bestämmelser 
av detta direktiv, är en välkänd princip som omfattar folkhälsa, men även ett stort antal andra 
frågor. Det föreslås att denna definition, som inspirerats av definitionen i direktiv 
2006/123/EG, används för att tydliggöra lagstiftarens avsikt vid hänvisning till detta begrepp.

Ändringsförslag 217
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om den mottagande medlemsstaten 
erkänner yrkeskvalifikationerna ska detta 
ge förmånstagaren möjlighet att få tillträde 
i den medlemsstaten till samma yrke eller, 
i de fall som avses i artikel 4f, en del av 
samma yrke som denne är behörig för i 
ursprungsmedlemsstaten och att utöva det 
yrket i den mottagande medlemsstaten på 
samma villkor som dess medborgare.

1. Om den mottagande medlemsstaten 
erkänner yrkeskvalifikationerna ska detta 
ge förmånstagaren möjlighet att få tillträde 
i den medlemsstaten till samma yrke som 
denne är behörig för i 
ursprungsmedlemsstaten och att utöva det 
yrket i den mottagande medlemsstaten på 
samma villkor som dess medborgare.

Or. de
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Ändringsförslag 218
Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om den mottagande medlemsstaten 
erkänner yrkeskvalifikationerna ska detta 
ge förmånstagaren möjlighet att få tillträde 
i den medlemsstaten till samma yrke eller, 
i de fall som avses i artikel 4f, en del av 
samma yrke som denne är behörig för i 
ursprungsmedlemsstaten och att utöva det 
yrket i den mottagande medlemsstaten på 
samma villkor som dess medborgare.

1. Om den mottagande medlemsstaten 
erkänner yrkeskvalifikationerna ska detta 
ge förmånstagaren möjlighet att få tillträde 
i den medlemsstaten till samma yrke som 
denne är behörig för i 
ursprungsmedlemsstaten och att utöva det 
yrket i den mottagande medlemsstaten på 
samma villkor som dess medborgare.

Or. en

Ändringsförslag 219
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska på begäran av en 
innehavare av en yrkeskvalifikation 
tillhandahålla denne ett europeiskt 
yrkeskort, på villkor att kommissionen har 
antagit de relevanta genomförandeakter 
som avses i punkt 6.

1. Medlemsstaterna ska på begäran av en 
innehavare av en yrkeskvalifikation 
tillhandahålla denne ett europeiskt 
yrkeskort, efter att denne har slutfört ett 
pilotprojekt för yrket i fråga, på villkor att 
kommissionen har antagit de relevanta 
genomförandeakter som avses i punkt 6.

En lönsamhetsberäkning bör utföras 
innan införandet av ett kort föreslås i 
genomförandeakter.

Or. en
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Motivering

Det råder osäkerhet gällande hur effektivt kortet är och därför bör tester och utvärderingar 
genomföras innan det införs. En lönsamhetsberäkning bör utföras innan införandet av ett kort 
föreslås i genomförandeakter.

Ändringsförslag 220
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska på begäran av en 
innehavare av en yrkeskvalifikation 
tillhandahålla denne ett europeiskt 
yrkeskort, på villkor att kommissionen har 
antagit de relevanta genomförandeakter 
som avses i punkt 6.

1. Medlemsstaterna ska på begäran av en 
innehavare av en yrkeskvalifikation 
tillhandahålla denne ett europeiskt 
yrkeskort, på villkor att respektive 
representativ yrkesorganisation har 
begärt att ett yrkeskort utfärdas och 
kommissionen har antagit de relevanta 
genomförandeakter som avses i punkt 6.

Or. de

Ändringsförslag 221
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett yrkeskort ska införas på begäran av 
företrädare för yrket i fråga. Minst två 
tredjedelar av medlemsstaterna eller deras 
behöriga myndigheter ska vara positiva 
till införandet av ett sådant kort.

Or. en



AM\913241SV.doc 93/112 PE496.438v01-00

SV

Ändringsförslag 222
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 3 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i enlighet med artikel 
58a ha befogenhet att anta delegerade 
akter, efter att ha genomfört samråd med 
relevanta forum för berörda parter i 
enlighet med artikel 57c och beaktat deras 
förslag, när det gäller vilket förfarande 
som ska följas när företrädare för ett yrke 
begär att ett yrkeskort ska införas.

Or. en

Ändringsförslag 223
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
innehavaren av ett europeiskt yrkeskort 
åtnjuter alla de rättigheter som tillerkänns 
enligt artiklarna 4b–4e, när den relevanta
medlemsstatens behöriga myndighet har 
godkänt kortet i enlighet med punkterna 3 
och 4 i denna artikel.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
innehavaren av ett europeiskt yrkeskort 
åtnjuter alla de rättigheter som tillerkänns 
enligt artiklarna 4b–4e, när den 
mottagande medlemsstatens behöriga 
myndighet har godkänt kortet i enlighet 
med punkterna 3 och 4 i denna artikel.

Or. en
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Motivering

I fråga om yrken med konsekvenser för patientsäkerheten som omfattas av det allmänna 
systemet med automatiskt erkännande ska de mottagande medlemsstaterna ansvara för 
godkännandet av kortet.

Ändringsförslag 224
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
innehavaren av ett europeiskt yrkeskort 
åtnjuter alla de rättigheter som tillerkänns 
enligt artiklarna 4b–4e, när den relevanta 
medlemsstatens behöriga myndighet har 
godkänt kortet i enlighet med punkterna 3 
och 4 i denna artikel.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
innehavaren av ett europeiskt yrkeskort 
åtnjuter alla de rättigheter som tillerkänns 
enligt artiklarna 4b–4e, när den 
mottagande medlemsstatens behöriga 
myndighet har godkänt kortet i enlighet 
med punkterna 3 och 4 i denna artikel.

Or. de

Motivering

Det är den mottagande medlemsstaten som ansvarar för att erkänna yrkeskvalifikationer.

Ändringsförslag 225
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om innehavaren av en kvalifikation 
avser att tillhandahålla andra tjänster enligt 
avdelning II än sådana som omfattas av 
artikel 7.4 ska ursprungsmedlemsstatens 
behöriga myndighet skapa och godkänna 

3. Om innehavaren av en kvalifikation 
avser att tillhandahålla andra tjänster enligt 
avdelning II än sådana som omfattas av 
artikel 7.4 och hälso- och 
sjukvårdspersonal som omfattas av 
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ett europeiskt yrkeskort i enlighet med 
artiklarna 4b och 4c.

automatiskt erkännande enligt direktiv 
2005/36/EG ska ursprungsmedlemsstatens 
behöriga myndighet skapa, godkänna och
utfärda ett europeiskt yrkeskort i enlighet 
med artiklarna 4b och 4c.

Or. en

Motivering

I fråga om yrken med konsekvenser för patientsäkerheten som omfattas av det allmänna 
systemet med automatiskt erkännande ska de mottagande medlemsstaterna ansvara för 
godkännandet av kortet.

Ändringsförslag 226
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om innehavaren av en kvalifikation 
avser att tillhandahålla andra tjänster enligt 
avdelning II än sådana som omfattas av 
artikel 7.4 ska ursprungsmedlemsstatens 
behöriga myndighet skapa och godkänna 
ett europeiskt yrkeskort i enlighet med 
artiklarna 4b och 4c.

3. Om innehavaren av en kvalifikation 
avser att tillhandahålla andra tjänster enligt 
avdelning II än sådana som omfattas av 
artikel 7.4 ska ett europeiskt yrkeskort 
skapas och godkännas av 
ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet i enlighet med artiklarna 4b och 
4c samt av den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndighet i 
enlighet med artiklarna 4b och 4d.

Or. de

Motivering

Det är den mottagande medlemsstaten som ansvarar för att erkänna yrkeskvalifikationer.

Ändringsförslag 227
Emma McClarkin
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska utse behöriga 
myndigheter för utfärdande av europeiska 
yrkeskort. Dessa myndigheter ska sörja för 
en opartisk och objektiv behandling i god 
tid av ansökningar om europeiska 
yrkeskort. De stödcentrum som avses i 
artikel 57b kan också agera som 
kompetenta myndigheter för att utfärda
europeiska yrkeskort. Medlemsstaterna ska 
se till att de behöriga myndigheterna 
informerar medborgarna, inbegripet 
potentiella sökande, om fördelarna med ett 
europeiskt yrkeskort när detta är 
tillgängligt.

5. Medlemsstaterna ska utse behöriga 
myndigheter för hantering av europeiska 
yrkeskort. Myndigheterna ska sörja för en 
opartisk och objektiv behandling i god tid 
av ansökningar om europeiska yrkeskort. 
De stödcentrum som avses i artikel 57b kan 
också agera som behöriga myndigheter för 
att skapa europeiska yrkeskort. 
Medlemsstaterna ska se till att de behöriga 
myndigheterna informerar yrkesutövarna, 
inbegripet potentiella sökande, om 
möjligheten med ett europeiskt yrkeskort 
när detta är tillgängligt.

Or. en

Motivering

Det är inte de behöriga myndigheternas uppgift att främja någon process:”möjligheten” bör 
användas i stället.

Ändringsförslag 228
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska utse behöriga 
myndigheter för utfärdande av europeiska 
yrkeskort. Dessa myndigheter ska sörja för 
en opartisk och objektiv behandling i god 
tid av ansökningar om europeiska 
yrkeskort. De stödcentrum som avses i 
artikel 57b kan också agera som 

5. Medlemsstaterna ska utse behöriga 
myndigheter för utfärdande av europeiska 
yrkeskort. Dessa myndigheter ska sörja för 
en opartisk och objektiv behandling i god 
tid av ansökningar om europeiska 
yrkeskort. Medlemsstaterna ska se till att 
de behöriga myndigheterna informerar 
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kompetenta myndigheter för att utfärda 
europeiska yrkeskort. Medlemsstaterna 
ska se till att de behöriga myndigheterna 
informerar medborgarna, inbegripet 
potentiella sökande, om fördelarna med ett 
europeiskt yrkeskort när detta är 
tillgängligt.

medborgarna, inbegripet potentiella 
sökande, om fördelarna med ett europeiskt 
yrkeskort när detta är tillgängligt.

Or. de

Ändringsförslag 229
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska utse behöriga 
myndigheter för utfärdande av europeiska 
yrkeskort. Dessa myndigheter ska sörja för 
en opartisk och objektiv behandling i god 
tid av ansökningar om europeiska 
yrkeskort. De stödcentrum som avses i 
artikel 57b kan också agera som 
kompetenta myndigheter för att utfärda 
europeiska yrkeskort. Medlemsstaterna 
ska se till att de behöriga myndigheterna 
informerar medborgarna, inbegripet 
potentiella sökande, om fördelarna med ett 
europeiskt yrkeskort när detta är 
tillgängligt.

5. Medlemsstaterna ska utse behöriga 
myndigheter för utfärdande av europeiska 
yrkeskort. Dessa myndigheter ska sörja för 
en opartisk och objektiv behandling i god 
tid av ansökningar om europeiska 
yrkeskort. Medlemsstaterna ska se till att 
de behöriga myndigheterna informerar 
medborgarna, inbegripet potentiella 
sökande, om fördelarna med ett europeiskt 
yrkeskort när detta är tillgängligt.

Or. en

Motivering

Stödcentrum har inte de färdigheter och verktyg som krävs för att kontrollera och godkänna 
information som yrkesutövaren tillhandahåller. Dessutom är det inte förenligt med en strategi 
som bygger på en enda kontaktpunkt och målet att förenkla om alltför många myndigheter 
involveras i utfärdandet av kortet.
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Ändringsförslag 230
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska utse behöriga 
myndigheter för utfärdande av europeiska 
yrkeskort. Dessa myndigheter ska sörja för 
en opartisk och objektiv behandling i god 
tid av ansökningar om europeiska 
yrkeskort. De stödcentrum som avses i 
artikel 57b kan också agera som 
kompetenta myndigheter för att utfärda 
europeiska yrkeskort. Medlemsstaterna ska 
se till att de behöriga myndigheterna 
informerar medborgarna, inbegripet 
potentiella sökande, om fördelarna med ett 
europeiskt yrkeskort när detta är 
tillgängligt.

5. Medlemsstaterna ska utse behöriga 
myndigheter för utfärdande av europeiska 
yrkeskort. Dessa myndigheter ska sörja för 
en opartisk och objektiv behandling i god 
tid av ansökningar om europeiska 
yrkeskort. De stödcentrum som avses i 
artikel 57b kan också agera som behöriga
myndigheter för att utfärda europeiska 
yrkeskort. Medlemsstaterna får bestämma 
att stödcentrumen ska hjälpa de behöriga 
myndigheterna med förberedelsen av de 
handlingar som krävs för att erhålla ett 
yrkeskort enligt artikel 4. Medlemsstaterna
ska se till att de behöriga myndigheterna 
informerar medborgarna, inbegripet 
potentiella sökande, om fördelarna med ett 
europeiskt yrkeskort när detta är 
tillgängligt.

Or. es

Ändringsförslag 231
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som specificerar
europeiska yrkeskort för specifika yrken, 
och fastställer yrkeskortens utformning, de 
översättningar som krävs vid ansökningar 

6. Efter slutförandet av ett pilotprojekt för 
yrket i fråga ska de frivilliga europeiska 
yrkeskorten, som ska förbättra rörligheten 
för yrkesutövare, vara tillgängliga för de
yrken som omfattas av de 
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om utfärdande av europeiska yrkeskort och 
närmare uppgifter om bedömning av 
ansökningar, med beaktande av särdragen 
för varje berört yrke. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 58.

genomförandeakter som kommissionen 
har antagit i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 58.

Dessa genomförandeakter ska även 
fastställa yrkeskortens utformning, de 
översättningar som krävs vid ansökningar 
om utfärdande av europeiska yrkeskort och 
närmare uppgifter om bedömning av 
ansökningar, med beaktande av särdragen 
för det berörda yrket. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 58.

Kommissionen får införa ett frivilligt 
europeiskt yrkeskort genom en 
genomförandeakt under förutsättning att 
det finns starka belägg för tillräcklig 
rörlighet eller en potential för tillräcklig 
rörlighet i det berörda yrket, om de 
berörda parterna och företrädare för 
respektive berört yrke har begärt det eller 
om yrket regleras i ett tillräckligt antal 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

Granskningsförfarandet bör användas eftersom genomförandeakten anses gälla program som 
får betydande konsekvenser enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 182/2011. Det är 
nödvändigt att betona att yrkeskortet måste leda till ökad rörlighet för yrkesutövare, vara 
frivilligt och endast bör införas om det finns starka belägg för att det skulle gynna ett yrkes 
rörlighet.

Ändringsförslag 232
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som specificerar 
europeiska yrkeskort för specifika yrken 
och fastställer yrkeskortens utformning, de 
översättningar som krävs vid ansökningar 
om utfärdande av europeiska yrkeskort och 
närmare uppgifter om bedömning av 
ansökningar, med beaktande av särdragen 
för varje berört yrke. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 58.

6. Om de representativa 
yrkesorganisationerna i mer än hälften av 
medlemsstaterna begär införande av ett 
yrkeskort för sitt yrke ska kommissionen 
anta genomförandeakter som specificerar 
europeiska yrkeskort för specifika yrken 
och fastställer yrkeskortens utformning, de 
översättningar som krävs vid ansökningar 
om utfärdande av europeiska yrkeskort och 
närmare uppgifter om bedömning av 
ansökningar, med beaktande av särdragen 
för varje berört yrke. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 58.2.

Or. de

Ändringsförslag 233
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som specificerar
europeiska yrkeskort för specifika yrken 
och fastställer yrkeskortens utformning, 
de översättningar som krävs vid 
ansökningar om utfärdande av 
europeiska yrkeskort och närmare 
uppgifter om bedömning av ansökningar, 
med beaktande av särdragen för varje 
berört yrke. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 58.

6. Kommissionen får införa ett europeiskt
yrkeskort genom en genomförandeakt i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel X, under förutsättning 
att det berörda yrket regleras i en stor 
majoritet av medlemsstaterna, att det 
finns en stor potential för rörlighet och en 
potential för ytterligare tillväxt och 
sysselsättning på den inre marknaden, 
men att denna potential ännu inte har 
utnyttjats av yrkesutövarna.

Or. en
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Ändringsförslag 234
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som specificerar 
europeiska yrkeskort för specifika yrken
och fastställer yrkeskortens utformning, de 
översättningar som krävs vid ansökningar 
om utfärdande av europeiska yrkeskort och 
närmare uppgifter om bedömning av 
ansökningar, med beaktande av särdragen 
för varje berört yrke. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 58.

6. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som specificerar 
europeiska yrkeskort för de automatiskt 
erkända yrkena på begäran av dessa 
yrkesutövare och fastställer yrkeskortens 
utformning, de översättningar som krävs 
vid ansökningar om utfärdande av 
europeiska yrkeskort och närmare 
uppgifter om bedömning av ansökningar, 
med beaktande av särdragen för varje 
berört yrke. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 58.

Or. sv

Motivering

Fördelarna med ett yrkeskort för de automatiskt erkända yrkena är tydlig, men inte med ett 
yrkeskort för yrken med erkännande enligt den generella ordningen. Stor risk finns att nya 
administrativa system måste byggas upp, samt att kortet indirekt medför en reglering av yrken 
som i dag är oreglerade.

Ändringsförslag 235
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska anta 6. Kommissionen ska anta 
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genomförandeakter som specificerar 
europeiska yrkeskort för specifika yrken 
och fastställer yrkeskortens utformning, de 
översättningar som krävs vid ansökningar 
om utfärdande av europeiska yrkeskort och 
närmare uppgifter om bedömning av 
ansökningar, med beaktande av särdragen 
för varje berört yrke. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 58.

genomförandeakter, efter att ha genomfört 
samråd med yrkesorganisationer och 
berörda parter i enlighet med 
artiklarna 57c (ny) och 58a (ny) och 
beaktat deras förslag, som specificerar 
europeiska yrkeskort för specifika yrken 
och fastställer yrkeskortens utformning, de 
översättningar som krävs vid ansökningar 
om utfärdande av europeiska yrkeskort och 
närmare uppgifter om bedömning av 
ansökningar, med beaktande av särdragen 
för varje berört yrke. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 58.

Or. en

Ändringsförslag 236
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som specificerar 
europeiska yrkeskort för specifika yrken 
och fastställer yrkeskortens utformning, de 
översättningar som krävs vid ansökningar 
om utfärdande av europeiska yrkeskort och 
närmare uppgifter om bedömning av 
ansökningar, med beaktande av särdragen 
för varje berört yrke. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 58.

6. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som specificerar 
europeiska yrkeskort som ska utfärdas för 
specifika yrken och fastställer yrkeskortens 
utformning, de översättningar som krävs 
vid ansökningar om utfärdande av 
europeiska yrkeskort och närmare 
uppgifter om bedömning av ansökningar, 
med beaktande av särdragen för varje 
berört yrke. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 58. Utöver 
det förfarande som fastställs i artikel 58 
ska kommissionen genomföra lämpliga 
samråd med berörda parter innan en 
sådan akt antas.

Or. en
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Motivering

Inte endast de berörda myndigheter som är involverade genom det förfarande som fastställs i 
artikel 58, utan även representativa yrkesorganisationer bör vara delaktiga i införandet av 
det europeiska yrkeskortet för deras yrke. Sådana parter vet bäst själva hur deras behov ser 
ut och kan ha en viktig roll när det gäller främjandet av användningen av kortet bland 
yrkesutövare.

Ändringsförslag 237
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som specificerar 
europeiska yrkeskort för specifika yrken 
och fastställer yrkeskortens utformning, de 
översättningar som krävs vid ansökningar 
om utfärdande av europeiska yrkeskort och 
närmare uppgifter om bedömning av 
ansökningar, med beaktande av särdragen 
för varje berört yrke. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 58.

6. På begäran av representativa 
sammanslutningar som vill fastställa ett 
europeiskt yrkeskort för sitt yrke ska
kommissionen anta genomförandeakter 
som specificerar europeiska yrkeskort för 
specifika yrken och fastställer yrkeskortens 
utformning, de översättningar som krävs 
vid ansökningar om utfärdande av 
europeiska yrkeskort och närmare 
uppgifter om bedömning av ansökningar, 
med beaktande av särdragen för varje 
berört yrke. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 58.3.

Or. fr

Ändringsförslag 238
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som specificerar 
europeiska yrkeskort för specifika yrken 
och fastställer yrkeskortens utformning, de 
översättningar som krävs vid ansökningar 
om utfärdande av europeiska yrkeskort och 
närmare uppgifter om bedömning av 
ansökningar, med beaktande av särdragen 
för varje berört yrke. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 58.

6. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som specificerar 
europeiska yrkeskort, främst för yrken
inom det automatiska 
erkännandesystemet, om de kräver det,
och fastställer yrkeskortens utformning, de 
översättningar som krävs vid ansökningar 
om utfärdande av europeiska yrkeskort och 
närmare uppgifter om bedömning av 
ansökningar, med beaktande av särdragen 
för varje berört yrke. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 58.

Or. el

Motivering

Förtydligande av att införande av yrkeskort är frivilligt.

Ändringsförslag 239
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som specificerar 
europeiska yrkeskort för specifika yrken 
och fastställer yrkeskortens utformning, de 
översättningar som krävs vid ansökningar 
om utfärdande av europeiska yrkeskort och 
närmare uppgifter om bedömning av 
ansökningar, med beaktande av särdragen 
för varje berört yrke. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 58.

6. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som specificerar 
europeiska yrkeskort för specifika yrken 
och fastställer yrkeskortens utformning, de 
översättningar som krävs vid ansökningar 
om utfärdande av europeiska yrkeskort och 
närmare uppgifter om bedömning av 
ansökningar, med beaktande av särdragen 
för varje berört yrke. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 58. När det gäller detta förfarande 
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bör det säkerställas att det europeiska 
yrkeskortet främst är inriktat på att 
främja och öka rörligheten för 
yrkesutövare, oavsett om yrkena är 
reglerade eller inte, och man bör framför 
allt undvika att ytterligare regelhinder 
eller administrativa hinder uppstår.

Or. en

Motivering

Det europeiska yrkeskortet bör enbart användas som ett verktyg för att erkänna 
yrkeskvalifikationer i en annan medlemsstat och inte som ett sätt att reglera hur ett yrke är 
kvalificerat, eller i syfte att påtvinga en medlemsstat där yrket är reglerat ytterligare krav.

Ändringsförslag 240
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De avgifter som sökande kan behöva 
betala för administrativa förfaranden vid 
utfärdande av europeiska yrkeskort ska 
vara rimliga och proportionella och 
överensstämma med 
ursprungsmedlemsstatens och den 
mottagande medlemsstatens kostnader, och 
får inte avskräcka aktörer från att ansöka 
om ett europeiskt yrkeskort. 
Kommissionen ska i enlighet med artikel 
58a ha befogenhet att anta delegerade 
akter om fastställande av kriterier för 
beräkning och fördelning av avgifter.

7. De avgifter som sökande kan behöva 
betala för administrativa förfaranden vid 
utfärdande av europeiska yrkeskort ska 
vara rimliga och proportionella och 
överensstämma med 
ursprungsmedlemsstatens och den 
mottagande medlemsstatens kostnader, och 
får inte avskräcka aktörer från att ansöka 
om ett europeiskt yrkeskort.

Or. en

Motivering

Beräkningen och fördelningen av avgifter bör fastställas på nationell nivå i samråd med 
berörda parter.
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Ändringsförslag 241
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De avgifter som sökande kan behöva 
betala för administrativa förfaranden vid 
utfärdande av europeiska yrkeskort ska 
vara rimliga och proportionella och 
överensstämma med 
ursprungsmedlemsstatens och den 
mottagande medlemsstatens kostnader, och 
får inte avskräcka aktörer från att ansöka 
om ett europeiskt yrkeskort. 
Kommissionen ska i enlighet med artikel 
58a ha befogenhet att anta delegerade 
akter om fastställande av kriterier för 
beräkning och fördelning av avgifter.

7. De avgifter som sökande kan behöva 
betala för administrativa förfaranden vid 
utfärdande av europeiska yrkeskort ska 
vara rimliga och proportionella och 
överensstämma med 
ursprungsmedlemsstatens och den 
mottagande medlemsstatens kostnader, och 
får inte avskräcka aktörer från att ansöka 
om ett europeiskt yrkeskort.

Or. de

Ändringsförslag 242
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De avgifter som sökande kan behöva 
betala för administrativa förfaranden vid 
utfärdande av europeiska yrkeskort ska 
vara rimliga och proportionella och 
överensstämma med 
ursprungsmedlemsstatens och den 
mottagande medlemsstatens kostnader, och 
får inte avskräcka aktörer från att ansöka 

7. De avgifter som sökande kan behöva 
betala för administrativa förfaranden vid 
utfärdande av europeiska yrkeskort ska 
vara rimliga och proportionella och 
överensstämma med 
ursprungsmedlemsstatens och den 
mottagande medlemsstatens kostnader, och 
får inte avskräcka aktörer från att ansöka 
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om ett europeiskt yrkeskort. 
Kommissionen ska i enlighet med artikel 
58a ha befogenhet att anta delegerade 
akter om fastställande av kriterier för 
beräkning och fördelning av avgifter.

om ett europeiskt yrkeskort.

Or. en

Ändringsförslag 243
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De avgifter som sökande kan behöva 
betala för administrativa förfaranden vid 
utfärdande av europeiska yrkeskort ska 
vara rimliga och proportionella och 
överensstämma med 
ursprungsmedlemsstatens och den 
mottagande medlemsstatens kostnader, och 
får inte avskräcka aktörer från att ansöka 
om ett europeiskt yrkeskort. 
Kommissionen ska i enlighet med artikel 
58a ha befogenhet att anta delegerade akter 
om fastställande av kriterier för beräkning 
och fördelning av avgifter.

7. De avgifter som sökande kan behöva 
betala för administrativa förfaranden vid 
utfärdande av europeiska yrkeskort ska 
vara rimliga och proportionella och 
överensstämma med 
ursprungsmedlemsstatens och den 
mottagande medlemsstatens kostnader, och 
får inte avskräcka aktörer från att ansöka 
om ett europeiskt yrkeskort.
Kommissionen ska, efter att ha genomfört 
samråd med relevanta forum för berörda 
parter i enlighet med artikel 57c (ny), ha 
befogenhet att anta delegerade akter och 
införa förslagen från detta eller dessa 
forum i enlighet med artikel 58a om 
fastställande av kriterier för beräkning och 
fördelning av avgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 244
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De avgifter som sökande kan behöva 
betala för administrativa förfaranden vid 
utfärdande av europeiska yrkeskort ska 
vara rimliga och proportionella och 
överensstämma med 
ursprungsmedlemsstatens och den 
mottagande medlemsstatens kostnader, och 
får inte avskräcka aktörer från att ansöka 
om ett europeiskt yrkeskort. 
Kommissionen ska i enlighet med artikel 
58a ha befogenhet att anta delegerade 
akter om fastställande av kriterier för 
beräkning och fördelning av avgifter.

7. De avgifter som sökande kan behöva 
betala för administrativa förfaranden vid 
utfärdande av europeiska yrkeskort ska 
vara rimliga och proportionella och 
överensstämma med 
ursprungsmedlemsstatens och den 
mottagande medlemsstatens kostnader, och 
får inte avskräcka aktörer från att ansöka 
om ett europeiskt yrkeskort.

Or. fi

Ändringsförslag 245
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Artiklarna 4a–4e är inte tillämpliga
när det gäller yrkesgrupper som redan 
innan direktivet trädde i kraft hade infört 
ett eget europeiskt yrkeskort för sina 
yrkesutövare.

Or. de
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Motivering

Advokatkåren har genom det europeiska yrkeskortet redan ett bevis som möjliggör etablering 
och tillhandahållande av tjänster över gränserna i enlighet med systemet i 
direktiven 77/249/EEG och 98/5/EG. De befintliga bestämmelserna behöver inte kompletteras 
eller ändras genom detta direktiv.

Ändringsförslag 246
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Erkännandet av kvalifikationer via ett 
europeiskt yrkeskort ska utgöra ett 
alternativ till erkännandet av 
yrkeskvalifikationer enligt de förfaranden 
som föreskrivs i avdelningarna II och III i 
detta direktiv.

Erkännandet av kvalifikationer via ett 
europeiskt yrkeskort får utgöra ett 
alternativ till erkännandet av 
yrkeskvalifikationer enligt de förfaranden 
som föreskrivs i avdelningarna II och III i 
detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 247
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 9 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast tre år efter 
ikraftträdandet av detta direktiv 
genomföra en granskning, som där så är 
lämpligt kompletteras av ändringsförslag, 
av hur framgångsrikt yrkeskortet är när 
det gäller att främja rörlighet.

Or. en
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Ändringsförslag 248
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
innehavare av en yrkeskvalifikation kan 
ansöka hos ursprungsmedlemsstatens 
behöriga myndighet om ett europeiskt 
yrkeskort på valfritt sätt, inbegripet genom 
ett online-verktyg.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
innehavare av en yrkeskvalifikation kan 
ansöka hos ursprungsmedlemsstatens 
behöriga myndighet om ett europeiskt 
yrkeskort skriftligen eller i elektroniskt 
format, inbegripet genom ett 
online-verktyg.

Or. en

Motivering

Tydliggörande av säkerhetsskäl.

Ändringsförslag 249
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
innehavare av en yrkeskvalifikation kan 
ansöka hos ursprungsmedlemsstatens 
behöriga myndighet om ett europeiskt
yrkeskort på valfritt sätt, inbegripet genom 
ett online-verktyg.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
innehavare av en yrkeskvalifikation kan 
ansöka hos ursprungsmedlemsstatens 
behöriga myndighet om ett europeiskt 
yrkeskort i skriftlig eller elektronisk form i 
enlighet med artikel 57.

Or. de
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Ändringsförslag 250
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
innehavare av en yrkeskvalifikation kan 
ansöka hos ursprungsmedlemsstatens 
behöriga myndighet om ett europeiskt 
yrkeskort på valfritt sätt, inbegripet genom 
ett online-verktyg.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
innehavare av en yrkeskvalifikation kan 
ansöka hos ursprungsmedlemsstatens 
behöriga myndighet om ett europeiskt 
yrkeskort skriftligen, per e-post eller i 
något annat elektroniskt format, 
inbegripet genom ett online-verktyg.

Or. en

Ändringsförslag 251
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ansökningar ska styrkas av sådana 
handlingar som föreskrivs i artikel 7.2 och, 
i tillämpliga fall, bilaga VII. 
Kommissionen ska i enlighet med artikel 
58a ha befogenhet att anta delegerade 
akter om fastställande av vilka uppgifter 
som ska finnas i handlingarna.

2. Ansökningar ska styrkas av sådana 
handlingar som föreskrivs i artikel 7.2 och, 
i tillämpliga fall, bilaga VII. Om det 
föreligger rimliga tvivel kan den 
mottagande medlemsstaten begära att 
originalhandlingarna översänds.

Or. de

Ändringsförslag 252
Emilie Turunen
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ansökningar ska styrkas av sådana 
handlingar som föreskrivs i artikel 7.2 och, 
i tillämpliga fall, bilaga VII. 
Kommissionen ska i enlighet med artikel 
58a ha befogenhet att anta delegerade akter 
om fastställande av vilka uppgifter som ska 
finnas i handlingarna.

2. Ansökningar ska styrkas av sådana 
handlingar som föreskrivs i artikel 7.2 och, 
i tillämpliga fall, bilaga VII. 
Kommissionen ska i enlighet med artikel 
58a, efter att ha genomfört samråd med 
yrkesorganisationer i enlighet med artikel 
58a (ny) och infört deras förslag, ha 
befogenhet att anta delegerade akter om 
fastställande av vilka uppgifter som ska 
finnas i handlingarna.

Or. en

Ändringsförslag 253
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om medlemsstaterna så önskar kan 
stödcentrumen hjälpa de behöriga 
myndigheterna med den förberedande 
handläggningen av de handlingar som 
krävs för erkännande av 
yrkeskvalifikationer.

Or. es


