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Ændringsforslag 254
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet bekræfter modtagelsen af 
ansøgningen og oplyser straks efter 
indgivelse af ansøgningen ansøgeren om 
eventuelle manglende dokumenter. 
Myndigheden opretter et ansøgningsdossier 
med samtlige bilag i informationssystemet 
for det indre marked (IMI), der blev indført 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] (*). Hvis der 
efterfølgende modtages flere ansøgninger 
fra samme ansøger, kan de kompetente 
myndigheder i hjemlandet eller 
værtsmedlemsstaten ikke anmode om 
genindsendelse af dokumenter, der allerede 
er indeholdt i IMI-dossieret, og som fortsat 
er gyldige.

3. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet bekræfter modtagelsen af 
ansøgningen og oplyser inden tre 
arbejdsdage efter indgivelse af 
ansøgningen ansøgeren om eventuelle 
manglende dokumenter. Myndigheden 
opretter et ansøgningsdossier med samtlige 
bilag, der er vurderet at være gyldige, i 
informationssystemet for det indre marked
(IMI), der blev indført ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […] (*). Hvis der efterfølgende 
modtages flere ansøgninger fra samme 
ansøger, kan de kompetente myndigheder i 
hjemlandet eller værtsmedlemsstaten ikke 
anmode om genindsendelse af dokumenter, 
der allerede er indeholdt i IMI-dossieret, og 
som fortsat er gyldige.

Or. fr

Ændringsforslag 255
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet bekræfter modtagelsen af 
ansøgningen og oplyser straks efter 

3. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet bekræfter modtagelsen af 
ansøgningen og oplyser straks efter 



PE498.001v01-00 4/88 AM\916300DA.doc

DA

indgivelse af ansøgningen ansøgeren om 
eventuelle manglende dokumenter. 
Myndigheden opretter et ansøgningsdossier 
med samtlige bilag i informationssystemet 
for det indre marked (IMI), der blev indført 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] (*). Hvis der 
efterfølgende modtages flere ansøgninger 
fra samme ansøger, kan de kompetente 
myndigheder i hjemlandet eller 
værtsmedlemsstaten ikke anmode om 
genindsendelse af dokumenter, der allerede 
er indeholdt i IMI-dossieret, og som fortsat 
er gyldige.

indgivelse af ansøgningen ansøgeren om 
eventuelle manglende dokumenter, som 
skal fremlægges inden for et rimeligt 
tidsrum og i overensstemmelse med alle 
de formaliteter, der skal opfyldes. 
Myndigheden opretter et ansøgningsdossier 
med samtlige bilag i informationssystemet 
for det indre marked (IMI), der blev indført 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] (*). Hvis der 
efterfølgende modtages flere ansøgninger 
fra samme ansøger, kan de kompetente 
myndigheder i hjemlandet eller 
værtsmedlemsstaten ikke anmode om 
genindsendelse af dokumenter, der allerede 
er indeholdt i IMI-dossieret, og som fortsat 
er gyldige.

Or. it

Ændringsforslag 256
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 4b og 4c forbliver det 
europæiske erhvervspas gyldigt, så længe 
indehaveren bevarer retten til at udøve 
virksomhed i hjemlandet på grundlag af 
de dokumenter og oplysninger, der er 
indeholdt i IMI-dossieret. Det europæiske 
erhvervspas skal fornyes regelmæssigt 
eller i henhold til værtsmedlemsstatens 
bestemmelser for det pågældende erhverv.

Or. en

Ændringsforslag 257
Heide Rühle
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 b – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter om fastsættelse af 
de nærmere tekniske bestemmelser, de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
sikre integriteten, fortroligheden og 
nøjagtigheden af de oplysninger, som er 
indeholdt i det europæiske erhvervspas og i 
IMI-dossieret, betingelserne og 
procedurerne for udstedelse af et europæisk 
erhvervspas, herunder muligheden for at 
downloade det eller fremsende 
opdateringer til dossieret. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 58.

4. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter om fastsættelse af 
de nærmere tekniske bestemmelser, de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
sikre integriteten, fortroligheden og 
nøjagtigheden af de oplysninger, som er 
indeholdt i det europæiske erhvervspas og i 
IMI-dossieret, betingelserne og 
procedurerne for udstedelse af et europæisk 
erhvervspas. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 58.

Or. de

Begrundelse

I mange tilfælde kan adgangen give problemer med databeskyttelsen.

Ændringsforslag 258
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter om fastsættelse af 
de nærmere tekniske bestemmelser, de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
sikre integriteten, fortroligheden og 
nøjagtigheden af de oplysninger, som er 
indeholdt i det europæiske erhvervspas og i 

4. Kommissionen kan efter høring af 
faglige organer og interessenter, jf. artikel 
57c (nyt) og 58a (nyt), og under 
hensyntagen til disses forslag vedtage 
gennemførelsesretsakter om fastsættelse af 
de nærmere tekniske bestemmelser, de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 



PE498.001v01-00 6/88 AM\916300DA.doc

DA

IMI-dossieret, betingelserne og 
procedurerne for udstedelse af et europæisk 
erhvervspas, herunder muligheden for at 
downloade det eller fremsende 
opdateringer til dossieret. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter
rådgivningsproceduren i artikel 58.

sikre integriteten, fortroligheden og 
nøjagtigheden af de oplysninger, som er 
indeholdt i det europæiske erhvervspas og i 
IMI-dossieret, betingelserne og 
procedurerne for udstedelse af et europæisk 
erhvervspas, herunder muligheden for at 
downloade det eller fremsende 
opdateringer til dossieret. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter
undersøgelsesproceduren i artikel 58.

Or. en

Ændringsforslag 259
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midlertidig mobilitet
Kommissionen skal efter høring af 
interessenter, jf. artikel 58c (nyt), 
tillægges beføjelse til gennem delegerede 
retsakter at vedtage en liste over erhverv, 
hvis udøvere regelmæssigt flytter til andre 
medlemsstater for at levere tjenesteydelser 
i kortere tidsrum. Erhverv, som optræder 
på denne liste, skal forny deres 
erhvervspas årligt i al fremtid.

Or. en

Ændringsforslag 260
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
COM(2011)833
Artikel 4 c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europæisk erhvervspas for midlertidig 
levering af tjenesteydelser, der ikke er 
omhandlet i artikel 7, stk. 4

Europæisk erhvervspas for midlertidig 
levering af tjenesteydelser, der ikke er 
omhandlet i artikel 7, stk. 4, og 
sundhedsfaglige personer, som er omfattet 
af automatisk anerkendelse i henhold til 
direktiv 2005/36/EF

Or. en

Begrundelse

For de sundhedsmæssige erhverv bør ansvaret for validering af det europæiske erhvervspas 
forblive hos værtsmedlemsstatens kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 261
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
COM(2011)833
Artikel 4 c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kontrollerer ansøgningen, 
opretter og validerer det europæiske 
erhvervspas senest to uger fra datoen for 
modtagelse af en fuldstændig ansøgning. 
Den underretter ansøgeren og den 
medlemsstat, i hvilken ansøgeren 
påtænker at levere tjenesteydelser, om 
valideringen af det europæiske 
erhvervspas. Den erklæring, som er 
omhandlet i artikel 7, udgøres af 
fremsendelsen af 
godkendelsesoplysninger til de 
pågældende værtsmedlemsstater. 
Værtsmedlemsstaten kan ikke kræve 
yderligere erklæringer i henhold til artikel 
7 i de efterfølgende to år.

1. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kontrollerer ansøgningen og de 
medfølgende bilag og udsteder det
europæiske erhvervspas senest en måned
fra datoen for modtagelse af en fuldstændig 
ansøgning. Den sender straks det 
europæiske erhvervspas til den kompetente 
myndighed i den pågældende 
værtsmedlemsstat og underretter 
ansøgeren herom. De pågældende 
værtsmedlemsstater tilvejebringer den
erklæring, som er omhandlet i artikel 7. 
Værtsmedlemsstaten kan ikke kræve 
yderligere erklæringer i henhold til artikel 
7 i de efterfølgende år.

Or. en



PE498.001v01-00 8/88 AM\916300DA.doc

DA

Begrundelse

De kompetente myndigheder bør gives en mere realistisk tidsfrist til at behandle 
ansøgningerne. Erklæringens gyldighedsperiode bør være kortere end to år for at sikre 
forbrugerbeskyttelsen.

Ændringsforslag 262
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kontrollerer ansøgningen,
opretter og validerer det europæiske 
erhvervspas senest to uger fra datoen for 
modtagelse af en fuldstændig ansøgning. 
Den underretter ansøgeren og den 
medlemsstat, i hvilken ansøgeren påtænker 
at levere tjenesteydelser, om valideringen
af det europæiske erhvervspas. Den 
erklæring, som er omhandlet i artikel 7, 
udgøres af fremsendelsen af 
godkendelsesoplysninger til de 
pågældende værtsmedlemsstater. 
Værtsmedlemsstaten kan ikke kræve 
yderligere erklæringer i henhold til artikel 
7 i de efterfølgende to år.

1. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kontrollerer ansøgningen og
opretter det europæiske erhvervspas senest 
fire uger fra datoen for modtagelse af en 
fuldstændig ansøgning. Den underretter 
ansøgeren og den medlemsstat, i hvilken 
ansøgeren påtænker at levere 
tjenesteydelser, om oprettelsen af det 
europæiske erhvervspas. Den erklæring, 
som er omhandlet i artikel 7, udgøres af 
fremsendelsen af oprettelsesoplysninger til 
de pågældende værtsmedlemsstater. 
Værtsmedlemsstaten kan ikke kræve 
yderligere erklæringer i henhold til artikel 
7 i det efterfølgende år.

Or. de

Ændringsforslag 263
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
2011/0435(COD)
Artikel 4 c – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kontrollerer ansøgningen, 
opretter og validerer det europæiske 
erhvervspas senest to uger fra datoen for 
modtagelse af en fuldstændig ansøgning. 
Den underretter ansøgeren og den 
medlemsstat, i hvilken ansøgeren påtænker 
at levere tjenesteydelser, om valideringen 
af det europæiske erhvervspas. Den 
erklæring, som er omhandlet i artikel 7, 
udgøres af fremsendelsen af 
godkendelsesoplysninger til de pågældende 
værtsmedlemsstater. Værtsmedlemsstaten 
kan ikke kræve yderligere erklæringer i 
henhold til artikel 7 i de efterfølgende to år.

1. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kontrollerer ansøgningen, 
opretter og validerer det europæiske 
erhvervspas senest en måned fra datoen for 
modtagelse af en fuldstændig ansøgning. 
Den underretter ansøgeren og den 
medlemsstat, i hvilken ansøgeren påtænker 
at levere tjenesteydelser, om valideringen 
af det europæiske erhvervspas. Den 
erklæring, som er omhandlet i artikel 7, 
udgøres af fremsendelsen af 
godkendelsesoplysninger til de pågældende 
værtsmedlemsstater. Værtsmedlemsstaten 
kan ikke kræve yderligere erklæringer i 
henhold til artikel 7 i de efterfølgende to år.

Or. en

Ændringsforslag 264
Frank Engel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kontrollerer ansøgningen, 
opretter og validerer det europæiske 
erhvervspas senest to uger fra datoen for 
modtagelse af en fuldstændig ansøgning. 
Den underretter ansøgeren og den 
medlemsstat, i hvilken ansøgeren påtænker 
at levere tjenesteydelser, om valideringen 
af det europæiske erhvervspas. Den 
erklæring, som er omhandlet i artikel 7, 
udgøres af fremsendelsen af 
godkendelsesoplysninger til de pågældende 
værtsmedlemsstater. Værtsmedlemsstaten 
kan ikke kræve yderligere erklæringer i 
henhold til artikel 7 i de efterfølgende to år.

1. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kontrollerer ansøgningen, 
opretter og validerer det europæiske 
erhvervspas senest fire uger fra datoen for 
modtagelse af en fuldstændig ansøgning.
Den underretter ansøgeren og den 
medlemsstat, i hvilken ansøgeren påtænker 
at levere tjenesteydelser, om valideringen 
af det europæiske erhvervspas. Den 
erklæring, som er omhandlet i artikel 7, 
udgøres af fremsendelsen af 
godkendelsesoplysninger til de pågældende 
værtsmedlemsstater. Værtsmedlemsstaten 
kan ikke kræve yderligere erklæringer i 
henhold til artikel 7 i de efterfølgende to år.
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Or. fr

Ændringsforslag 265
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kontrollerer ansøgningen, 
opretter og validerer det europæiske 
erhvervspas senest to uger fra datoen for 
modtagelse af en fuldstændig ansøgning. 
Den underretter ansøgeren og den 
medlemsstat, i hvilken ansøgeren 
påtænker at levere tjenesteydelser, om 
valideringen af det europæiske 
erhvervspas. Den erklæring, som er 
omhandlet i artikel 7, udgøres af 
fremsendelsen af godkendelsesoplysninger
til de pågældende værtsmedlemsstater. 
Værtsmedlemsstaten kan ikke kræve 
yderligere erklæringer i henhold til artikel 
7 i de efterfølgende to år.

1. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kontrollerer ansøgningen, 
opretter og validerer det europæiske 
erhvervspas senest en måned fra datoen for 
modtagelse af en fuldstændig ansøgning. 
Den sender det europæiske erhvervspas til 
værtsmedlemsstaten og underretter 
ansøgeren. Den erklæring, som er 
omhandlet i artikel 7, udgøres af 
fremsendelsen af det europæiske 
erhvervspas til de pågældende 
værtsmedlemsstater. Værtsmedlemsstaten 
kan ikke kræve yderligere erklæringer i 
henhold til artikel 7 i de efterfølgende to år.

Or. en

Ændringsforslag 266
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i 1. Den kompetente myndighed i 
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hjemlandet kontrollerer ansøgningen, 
opretter og validerer det europæiske 
erhvervspas senest to uger fra datoen for 
modtagelse af en fuldstændig ansøgning. 
Den underretter ansøgeren og den 
medlemsstat, i hvilken ansøgeren påtænker 
at levere tjenesteydelser, om valideringen 
af det europæiske erhvervspas. Den 
erklæring, som er omhandlet i artikel 7, 
udgøres af fremsendelsen af 
godkendelsesoplysninger til de pågældende 
værtsmedlemsstater. Værtsmedlemsstaten 
kan ikke kræve yderligere erklæringer i 
henhold til artikel 7 i de efterfølgende to 
år.

hjemlandet kontrollerer ansøgningen, 
opretter og validerer det europæiske 
erhvervspas inden for de tidsfrister, der er 
fastsat i artikel 4d, stk. 5 (nyt). Den 
underretter ansøgeren og den medlemsstat, 
i hvilken ansøgeren påtænker at levere 
tjenesteydelser, om valideringen af det 
europæiske erhvervspas. Den erklæring, 
som er omhandlet i artikel 7, udgøres af 
fremsendelsen af godkendelsesoplysninger 
til de pågældende værtsmedlemsstater.
Erhvervspasset skal fornyes årligt.

Or. en

Ændringsforslag 267
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kontrollerer ansøgningen, 
opretter og validerer det europæiske 
erhvervspas senest to uger fra datoen for 
modtagelse af en fuldstændig ansøgning. 
Den underretter ansøgeren og den 
medlemsstat, i hvilken ansøgeren påtænker 
at levere tjenesteydelser, om valideringen 
af det europæiske erhvervspas. Den 
erklæring, som er omhandlet i artikel 7, 
udgøres af fremsendelsen af 
godkendelsesoplysninger til de pågældende 
værtsmedlemsstater. Værtsmedlemsstaten 
kan ikke kræve yderligere erklæringer i 
henhold til artikel 7 i de efterfølgende to år.

1. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kontrollerer ansøgningen, 
opretter og validerer det europæiske 
erhvervspas senest en måned fra datoen for 
modtagelse af en fuldstændig ansøgning. 
Den underretter ansøgeren og den 
medlemsstat, i hvilken ansøgeren påtænker 
at levere tjenesteydelser, om valideringen 
af det europæiske erhvervspas. Den 
erklæring, som er omhandlet i artikel 7, 
udgøres af fremsendelsen af 
godkendelsesoplysninger til de pågældende 
værtsmedlemsstater. Værtsmedlemsstaten 
kan ikke kræve yderligere erklæringer i 
henhold til artikel 7 i de efterfølgende to år.

Or. fi
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Ændringsforslag 268
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kontrollerer ansøgningen, 
opretter og validerer det europæiske 
erhvervspas senest to uger fra datoen for 
modtagelse af en fuldstændig ansøgning. 
Den underretter ansøgeren og den 
medlemsstat, i hvilken ansøgeren påtænker 
at levere tjenesteydelser, om valideringen 
af det europæiske erhvervspas. Den 
erklæring, som er omhandlet i artikel 7, 
udgøres af fremsendelsen af 
godkendelsesoplysninger til de pågældende 
værtsmedlemsstater. Værtsmedlemsstaten 
kan ikke kræve yderligere erklæringer i 
henhold til artikel 7 i de efterfølgende to 
år.

1. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kontrollerer ansøgningen, 
opretter og validerer det europæiske 
erhvervspas senest to uger fra datoen for 
modtagelse af en fuldstændig ansøgning. 
Den underretter ansøgeren og den 
medlemsstat, i hvilken ansøgeren påtænker 
at levere tjenesteydelser, om valideringen 
af det europæiske erhvervspas. Den 
erklæring, som er omhandlet i artikel 7, 
udgøres af fremsendelsen af 
godkendelsesoplysninger til de pågældende 
værtsmedlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 269
Phil Prendergast

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kontrollerer ansøgningen, 
opretter og validerer det europæiske 
erhvervspas senest to uger fra datoen for 
modtagelse af en fuldstændig ansøgning. 

1. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kontrollerer ansøgningen, 
opretter og validerer det europæiske 
erhvervspas senest to uger fra datoen for 
modtagelse af en fuldstændig ansøgning. 
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Den underretter ansøgeren og den 
medlemsstat, i hvilken ansøgeren påtænker 
at levere tjenesteydelser, om valideringen 
af det europæiske erhvervspas. Den 
erklæring, som er omhandlet i artikel 7, 
udgøres af fremsendelsen af 
godkendelsesoplysninger til de pågældende 
værtsmedlemsstater. Værtsmedlemsstaten 
kan ikke kræve yderligere erklæringer i 
henhold til artikel 7 i de efterfølgende to år.

Den underretter ansøgeren og den 
medlemsstat, i hvilken ansøgeren påtænker 
at levere tjenesteydelser, om valideringen 
af det europæiske erhvervspas. Den 
erklæring, som er omhandlet i artikel 7, 
udgøres af fremsendelsen af 
godkendelsesoplysninger til de pågældende 
værtsmedlemsstater. Værtsmedlemsstaten 
kan ikke kræve yderligere erklæringer i 
henhold til artikel 7 i de efterfølgende to år, 
medmindre der er tale om tvingende 
årsager.

Or. en

Ændringsforslag 270
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 (nyt)
COM(2011)833
Artikel 4 c – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I tilfælde, hvor hverken erhvervet eller 
den uddannelse eller erhvervsuddannelse, 
der leder til dette erhverv, er reguleret i 
hjemlandet, skal den kompetente 
myndighed i det pågældende land som 
minimum kontrollere ansøgerens retlige 
status samt de fremsendte dokumenters 
ægthed og fuldstændighed.

Or. en

Ændringsforslag 271
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 (nyt)
COM(2011)833
Artikel 4 c – stk. 1 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Efter gennemførelsen af et 
pilotprojekt for et bestemt erhverv med 
inddragelse af de relevante kompetente 
myndigheder skal Kommissionen 
tillægges beføjelse til at vedtage 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 58 med 
hensyn til etableringen af tidsplaner for 
processen beskrevet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 272
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
COM(2011)833
Artikel 4 c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afgørelser truffet i hjemlandet eller 
manglende afgørelse inden for perioden på
to uger, jf. stk. 1, kan påklages efter 
national ret.

2. Afgørelser truffet af den kompetente 
myndighed i hjemlandet eller manglende 
afgørelse inden for perioden på en måned, 
jf. stk. 1, kan påklages efter national ret.

Or. en

Begrundelse

Tidsfristen for at behandle en ansøgning om midlertidig mobilitet bør være mere realistisk.

Ændringsforslag 273
Heide Rühle

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

2. Afgørelser truffet i hjemlandet eller 
manglende afgørelse inden for perioden på 
to uger, jf. stk. 1, kan påklages efter 
national ret.

2. Afgørelser truffet i hjemlandet eller 
manglende afgørelse inden for perioden på 
fire uger, jf. stk. 1, kan påklages efter 
national ret.

Or. de

Ændringsforslag 274
Frank Engel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afgørelser truffet i hjemlandet eller 
manglende afgørelse inden for perioden på
to uger, jf. stk. 1, kan påklages efter 
national ret.

2. Afgørelser truffet i hjemlandet eller 
manglende afgørelse inden for perioden på
fire uger, jf. stk. 1, kan påklages efter 
national ret.

Or. fr

Ændringsforslag 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afgørelser truffet i hjemlandet eller 
manglende afgørelse inden for perioden på
to uger, jf. stk. 1, kan påklages efter 
national ret.

2. Afgørelser truffet af den kompetente 
myndighed i hjemlandet eller manglende 
afgørelse inden for perioden på en måned, 
jf. stk. 1, kan påklages efter national ret.

Or. en
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Ændringsforslag 276
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afgørelser truffet i hjemlandet eller 
manglende afgørelse inden for perioden på 
to uger, jf. stk. 1, kan påklages efter 
national ret.

2. Afgørelser truffet i hjemlandet eller 
manglende afgørelse inden for den 
periode, der er fastlagt i stk. 5 (nyt), kan 
påklages efter national ret.

Or. en

Ændringsforslag 277
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis indehaveren af et europæisk 
erhvervspas ønsker at levere 
tjenesteydelser i andre medlemsstater end 
dem, der oprindeligt blev oplyst, jf. stk. 1, 
eller fortsat ønsker at levere tjenesteydelser 
efter udløbet af den toårige periode, jf. stk. 
1, kan vedkommende fortsat anvende det i 
stk. 1 nævnte europæiske erhvervspas. I 
sådanne tilfælde fremsætter indehaveren af 
det europæiske erhvervspas den erklæring, 
der er anført i artikel 7.

3. Hvis indehaveren af et europæisk 
erhvervspas ønsker at levere 
tjenesteydelser i andre medlemsstater end 
dem, der oprindeligt blev oplyst, jf. stk. 1, 
eller fortsat ønsker at levere tjenesteydelser 
efter udløbet af den etårige periode, jf. stk. 
1, kan vedkommende fortsat anvende det i 
stk. 1 nævnte europæiske erhvervspas. I 
sådanne tilfælde fremsætter indehaveren af 
det europæiske erhvervspas den erklæring, 
der er anført i artikel 7.

Or. en
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Ændringsforslag 278
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
COM(2011)833
Artikel 4 c – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det europæiske erhvervspas forbliver 
gyldigt, så længe indehaveren bevarer 
retten til at udøve virksomhed i hjemlandet 
på grundlag de dokumenter og oplysninger, 
der er indeholdt i IMI-dossieret.

4. Det europæiske erhvervspas forbliver 
gyldigt, så længe indehaveren bevarer 
retten til at udøve virksomhed i hjemlandet 
på grundlag de dokumenter og oplysninger, 
der er indeholdt i IMI-dossieret, eller 
medmindre indehaveren har fået 
inddraget retten til at udøve sit erhverv i 
en af medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 279
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal efter høring af faglige 
organer og interessenter, jf. artikel 57c 
(nyt) og 58a (nyt), og under hensyntagen 
til disses forslag og eventuelle 
pilotprojekter tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter med 
inddragelse af forslagene fra dette forum 
eller disse fora og faglige organer, hvad 
angår fastsættelsen af den tid, det kræver 
at godkende og validere erhvervspasset 
inden for et bestemt erhverv.
Kommissionen sørger for, at disse 
tidsfrister gøres offentligt tilgængelige.

Or. en
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Ændringsforslag 280
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
COM(2011)833
Artikel 4 d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europæisk erhvervspas for etablering og 
midlertidig levering af tjenesteydelser i 
henhold til artikel 7, stk. 4

Europæisk erhvervspas for etablering og 
midlertidig levering af tjenesteydelser i 
henhold til artikel 7, stk. 4, og for 
midlertidig levering af tjenesteydelser af 
sundhedsfaglige personer, som er omfattet 
af automatisk anerkendelse i henhold til 
afsnit III, kapitel III

Or. en

Begrundelse

Værtsmedlemsstaterne bør afgøre, om der skal udstedes et europæisk erhvervspas for 
etablering, for midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser i henhold til artikel 7, 
stk. 4 (lovregulerede erhverv, der har konsekvenser for den offentlige sundhed og sikkerhed) 
og for midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser af sundhedsfaglige personer,
som er omfattet af automatisk anerkendelse i henhold til kapitel III i afsnit III i direktiv 
2005/36/EF. De sundhedsmæssige erhvervssektorer er centrale leverandører af sundhedspleje 
og udgør en risiko for den offentlige sikkerhed. Når der sker fejl i sundhedsplejen, har dette 
ikke kun konsekvenser for den vandrende patient, men også for værtslandets sundhedssystem.

Ændringsforslag 281
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter modtagelse af en fuldstændig 
ansøgning om et europæisk erhvervspas 
skal den kompetente myndighed i 

1. Efter modtagelse af en fuldstændig 
ansøgning om et europæisk erhvervspas 
skal den kompetente myndighed i 
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hjemlandet inden for to uger kontrollere og 
bekræfte ægtheden og gyldigheden af de 
fremsendte bilag, oprette et europæisk 
erhvervspas, fremsende det til validering 
hos den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten og underrette denne 
myndighed om det relevante IMI-dossier. 
Hjemlandet holder ansøgeren underrettet 
om procedureforløbet.

hjemlandet inden for fire uger kontrollere 
og bekræfte ægtheden og gyldigheden af 
de fremsendte bilag, oprette et europæisk 
erhvervspas, fremsende det til validering 
hos den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten og underrette denne 
myndighed om det relevante IMI-dossier. 
Hjemlandet holder ansøgeren underrettet 
om procedureforløbet.

Or. de

Ændringsforslag 282
Frank Engel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter modtagelse af en fuldstændig 
ansøgning om et europæisk erhvervspas 
skal den kompetente myndighed i 
hjemlandet inden for to uger kontrollere og 
bekræfte ægtheden og gyldigheden af de 
fremsendte bilag, oprette et europæisk 
erhvervspas, fremsende det til validering 
hos den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten og underrette denne 
myndighed om det relevante IMI-dossier. 
Hjemlandet holder ansøgeren underrettet 
om procedureforløbet.

1. Efter modtagelse af en fuldstændig 
ansøgning om et europæisk erhvervspas 
skal den kompetente myndighed i 
hjemlandet inden for fire uger kontrollere 
og bekræfte ægtheden og gyldigheden af 
de fremsendte bilag, oprette et europæisk 
erhvervspas, fremsende det til validering 
hos den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten og underrette denne 
myndighed om det relevante IMI-dossier. 
Hjemlandet holder ansøgeren underrettet 
om procedureforløbet.

Or. fr

Ændringsforslag 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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



PE498.001v01-00 20/88 AM\916300DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter modtagelse af en fuldstændig 
ansøgning om et europæisk erhvervspas 
skal den kompetente myndighed i 
hjemlandet inden for to uger kontrollere og 
bekræfte ægtheden og gyldigheden af de 
fremsendte bilag, oprette et europæisk 
erhvervspas, fremsende det til validering 
hos den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten og underrette denne 
myndighed om det relevante IMI-dossier. 
Hjemlandet holder ansøgeren underrettet 
om procedureforløbet.

1. Efter modtagelse af en fuldstændig 
ansøgning om et europæisk erhvervspas 
skal den kompetente myndighed i 
hjemlandet inden for en måned efter 
modtagelsen af den fuldstændige 
ansøgning kontrollere og bekræfte 
ægtheden og gyldigheden af de fremsendte 
bilag, oprette et europæisk erhvervspas, 
fremsende det til validering hos den 
kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten og underrette
ansøgeren.

Or. en

Ændringsforslag 284
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter modtagelse af en fuldstændig 
ansøgning om et europæisk erhvervspas 
skal den kompetente myndighed i 
hjemlandet inden for to uger kontrollere og 
bekræfte ægtheden og gyldigheden af de 
fremsendte bilag, oprette et europæisk 
erhvervspas, fremsende det til validering 
hos den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten og underrette denne 
myndighed om det relevante IMI-dossier. 
Hjemlandet holder ansøgeren underrettet 
om procedureforløbet.

1. Efter modtagelse af en fuldstændig 
ansøgning om et europæisk erhvervspas 
skal den kompetente myndighed i 
hjemlandet inden for den periode, der er 
fastlagt i artikel 4d, stk. 5 (nyt),
kontrollere og bekræfte ægtheden og 
gyldigheden af de fremsendte bilag, oprette 
et europæisk erhvervspas, fremsende det til 
validering hos den kompetente myndighed 
i værtsmedlemsstaten og underrette denne 
myndighed om det relevante IMI-dossier. 
Hjemlandet holder ansøgeren underrettet 
om procedureforløbet.

Or. en
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Ændringsforslag 285
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 (nyt)
2011/0435(COD)
Artikel 4 d – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I tilfælde, hvor hverken erhvervet eller 
den uddannelse eller erhvervsuddannelse, 
der leder til dette erhverv, er reguleret i 
hjemlandet, skal den kompetente 
myndighed i det pågældende land som 
minimum i det omfang, det er muligt, 
kontrollere, at ansøgeren er lovligt 
etableret, samt de fremsendte 
dokumenters ægthed og fuldstændighed.

Or. en

Ændringsforslag 286
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 16, 21 
og 49a, træffer værtsmedlemsstaten 
afgørelse om validering af et europæisk 
erhvervspas, jf. stk. 1, senest en måned 
efter datoen for modtagelse af det 
europæiske erhvervspas, som er fremsendt 
af hjemlandet. I tilfælde af begrundet tvivl 
kan værtsmedlemsstaten anmode om 
yderligere oplysninger fra hjemlandet. 
Denne anmodning suspenderer ikke fristen 
på en måned.

2. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 16, 21 
og 49a, træffer værtsmedlemsstaten 
afgørelse om validering af et europæisk 
erhvervspas, jf. stk. 1, senest otte uger efter 
datoen for modtagelse af det europæiske 
erhvervspas, som er fremsendt af 
hjemlandet. I tilfælde af begrundet tvivl 
kan værtsmedlemsstaten anmode om 
yderligere oplysninger fra hjemlandet. 
Denne anmodning suspenderer ikke fristen 
på otte uger.

Or. de
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Ændringsforslag 287
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 16, 21 
og 49a, træffer værtsmedlemsstaten 
afgørelse om validering af et europæisk 
erhvervspas, jf. stk. 1, senest en måned 
efter datoen for modtagelse af det 
europæiske erhvervspas, som er fremsendt 
af hjemlandet. I tilfælde af begrundet tvivl 
kan værtsmedlemsstaten anmode om 
yderligere oplysninger fra hjemlandet. 
Denne anmodning suspenderer ikke fristen 
på en måned.

2. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 16, 21 
og 49a, træffer værtsmedlemsstaten 
afgørelse om validering af et europæisk 
erhvervspas, jf. stk. 1, senest fem uger
efter datoen for modtagelse af det 
europæiske erhvervspas, som er fremsendt 
af hjemlandet. I tilfælde af begrundet tvivl 
kan værtsmedlemsstaten anmode om 
yderligere oplysninger fra hjemlandet. 
Denne anmodning suspenderer fristen, dog 
højst i tre uger.

Or. de

Ændringsforslag 288
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 16, 21 
og 49a, træffer værtsmedlemsstaten 
afgørelse om validering af et europæisk 
erhvervspas, jf. stk. 1, senest en måned
efter datoen for modtagelse af det 
europæiske erhvervspas, som er fremsendt 
af hjemlandet. I tilfælde af begrundet tvivl 
kan værtsmedlemsstaten anmode om 
yderligere oplysninger fra hjemlandet. 
Denne anmodning suspenderer ikke fristen 

2. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 16, 21 
og 49a, træffer værtsmedlemsstaten 
afgørelse om validering af et europæisk 
erhvervspas, jf. stk. 1, inden for den 
tidsfrist, der er fastlagt i artikel 4d, stk. 5 
(nyt), efter datoen for modtagelse af det 
europæiske erhvervspas, som er fremsendt 
af hjemlandet. I tilfælde af begrundet tvivl 
kan værtsmedlemsstaten anmode om 
yderligere oplysninger fra hjemlandet. 
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på en måned. Denne anmodning suspenderer ikke den 
frist, der er fastlagt i artikel 4d, stk. 5 
(nyt).

Or. en

Ændringsforslag 289
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 16, 21 
og 49a, træffer værtsmedlemsstaten 
afgørelse om validering af et europæisk 
erhvervspas, jf. stk. 1, senest en måned
efter datoen for modtagelse af det 
europæiske erhvervspas, som er fremsendt 
af hjemlandet. I tilfælde af begrundet tvivl 
kan værtsmedlemsstaten anmode om 
yderligere oplysninger fra hjemlandet. 
Denne anmodning suspenderer ikke 
fristen på en måned.

2. Værtsmedlemsstaten bekræfter inden 
fem dage over for ansøgeren at have 
modtaget ansøgningen om validering af et 
europæisk erhvervspas. I de tilfælde, der 
er nævnt i artikel 16, 21 og 49a, træffer 
værtsmedlemsstaten afgørelse om 
validering af et europæisk erhvervspas, jf. 
stk. 1, senest fem uger efter datoen for 
modtagelse af det europæiske erhvervspas, 
som er fremsendt af hjemlandet. I tilfælde 
af begrundet tvivl kan værtsmedlemsstaten 
anmode om yderligere oplysninger fra 
hjemlandet. 

Or. de

Ændringsforslag 290
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
COM(2011)833
Artikel 4 d – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 
4, og artikel 14, træffer 

3. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 
4, og artikel 14, træffer 
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værtsmedlemsstaten afgørelse om, hvorvidt
indehaverens kvalifikationer kan 
anerkendes, eller om den pågældende skal 
pålægges udligningsforanstaltninger senest 
to måneder efter datoen for validering af 
det europæiske erhvervspas, som er 
fremsendt af hjemlandet. I tilfælde af 
begrundet tvivl kan værtsmedlemsstaten 
anmode om yderligere oplysninger fra 
hjemlandet. Denne anmodning suspenderer 
ikke fristen på to måneder.

værtsmedlemsstaten afgørelse om, hvorvidt
der skal udstedes et europæisk 
erhvervspas, eller om den pågældende
erhvervsudøver skal pålægges 
udligningsforanstaltninger senest to 
måneder efter datoen for modtagelse af
udkast til det europæiske erhvervspas, som 
er fremsendt af hjemlandet. I tilfælde af 
begrundet tvivl kan værtsmedlemsstaten 
anmode om yderligere oplysninger fra 
hjemlandet. Denne anmodning suspenderer 
ikke fristen på to måneder.

Or. en

Ændringsforslag 291
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 
4, og artikel 14, træffer 
værtsmedlemsstaten afgørelse om, hvorvidt 
indehaverens kvalifikationer kan 
anerkendes, eller om den pågældende skal 
pålægges udligningsforanstaltninger senest 
to måneder efter datoen for validering af 
det europæiske erhvervspas, som er 
fremsendt af hjemlandet. I tilfælde af 
begrundet tvivl kan værtsmedlemsstaten 
anmode om yderligere oplysninger fra 
hjemlandet. Denne anmodning suspenderer 
ikke fristen på to måneder.

3. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 
4, og artikel 14, træffer 
værtsmedlemsstaten afgørelse om, hvorvidt 
indehaverens kvalifikationer kan 
anerkendes, eller om den pågældende skal 
pålægges udligningsforanstaltninger senest 
tolv uger efter datoen for modtagelsen af 
det europæiske erhvervspas, som er 
fremsendt af hjemlandet. I tilfælde af 
begrundet tvivl kan værtsmedlemsstaten 
anmode om yderligere oplysninger fra 
hjemlandet. Denne anmodning suspenderer 
ikke fristen på tolv uger.

Or. de

Ændringsforslag 292
Bernadette Vergnaud
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 d – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 
4, og artikel 14, træffer 
værtsmedlemsstaten afgørelse om, hvorvidt 
indehaverens kvalifikationer kan 
anerkendes, eller om den pågældende skal 
pålægges udligningsforanstaltninger senest
to måneder efter datoen for validering af 
det europæiske erhvervspas, som er 
fremsendt af hjemlandet. I tilfælde af 
begrundet tvivl kan værtsmedlemsstaten 
anmode om yderligere oplysninger fra 
hjemlandet. Denne anmodning 
suspenderer ikke fristen på to måneder.

3. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 
4, og artikel 14, træffer 
værtsmedlemsstaten afgørelse om, hvorvidt 
indehaverens kvalifikationer kan 
anerkendes, eller om den pågældende skal 
pålægges udligningsforanstaltninger senest
otte uger efter datoen for validering af det 
europæiske erhvervspas, som er fremsendt 
af hjemlandet. I tilfælde af begrundet tvivl 
kan værtsmedlemsstaten anmode om 
yderligere oplysninger fra hjemlandet. Hvis 
det af praktiske, tekniske eller 
organisatoriske årsager er berettiget, kan 
en sådan anmodning forlænge 
ovennævnte periode på otte uger med to 
uger, forudsat at den erhvervsdrivende er 
behørigt underrettet.

Or. fr

Ændringsforslag 293
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 
4, og artikel 14, træffer 
værtsmedlemsstaten afgørelse om, hvorvidt 
indehaverens kvalifikationer kan 
anerkendes, eller om den pågældende skal 
pålægges udligningsforanstaltninger senest 
to måneder efter datoen for validering af 
det europæiske erhvervspas, som er 
fremsendt af hjemlandet. I tilfælde af 

3. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 
4, og artikel 14, træffer 
værtsmedlemsstaten afgørelse om, hvorvidt 
indehaverens kvalifikationer kan 
anerkendes, eller om den pågældende skal 
pålægges udligningsforanstaltninger senest 
otte uger efter datoen for validering af det
europæiske erhvervspas, som er fremsendt 
af hjemlandet. I tilfælde af begrundet tvivl 
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begrundet tvivl kan værtsmedlemsstaten 
anmode om yderligere oplysninger fra 
hjemlandet. Denne anmodning suspenderer 
ikke fristen på to måneder.

kan værtsmedlemsstaten anmode om 
yderligere oplysninger fra hjemlandet. 
Denne anmodning suspenderer fristen, dog 
højst i tre uger.

Or. de

Ændringsforslag 294
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 
4, og artikel 14, træffer 
værtsmedlemsstaten afgørelse om, hvorvidt 
indehaverens kvalifikationer kan 
anerkendes, eller om den pågældende skal 
pålægges udligningsforanstaltninger senest 
to måneder efter datoen for validering af 
det europæiske erhvervspas, som er 
fremsendt af hjemlandet. I tilfælde af 
begrundet tvivl kan værtsmedlemsstaten 
anmode om yderligere oplysninger fra 
hjemlandet. Denne anmodning suspenderer 
ikke fristen på to måneder.

3. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 
4, og artikel 14, træffer 
værtsmedlemsstaten afgørelse om, hvorvidt 
indehaverens kvalifikationer kan 
anerkendes, eller om den pågældende skal 
pålægges udligningsforanstaltninger inden 
for den tidsfrist, der er fastlagt i artikel 
4d, stk. 5 (nyt), efter datoen for validering 
af det europæiske erhvervspas, som er 
fremsendt af hjemlandet. I tilfælde af 
begrundet tvivl kan værtsmedlemsstaten 
anmode om yderligere oplysninger fra 
hjemlandet. Denne anmodning suspenderer 
ikke den frist, der er fastlagt i artikel 4d, 
stk. 5 (nyt).

Or. en

Ændringsforslag 295
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 d – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 
4, og artikel 14, træffer 
værtsmedlemsstaten afgørelse om, hvorvidt 
indehaverens kvalifikationer kan 
anerkendes, eller om den pågældende skal 
pålægges udligningsforanstaltninger senest
to måneder efter datoen for validering af 
det europæiske erhvervspas, som er 
fremsendt af hjemlandet. I tilfælde af 
begrundet tvivl kan værtsmedlemsstaten 
anmode om yderligere oplysninger fra 
hjemlandet. Denne anmodning
suspenderer ikke fristen på to måneder.

3. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 
4, og artikel 14, træffer 
værtsmedlemsstaten afgørelse om, hvorvidt 
indehaverens kvalifikationer kan 
anerkendes, eller om den pågældende skal 
pålægges udligningsforanstaltninger senest
otte uger efter datoen for validering af det 
europæiske erhvervspas, som er fremsendt 
af hjemlandet. I tilfælde af begrundet tvivl 
kan værtsmedlemsstaten anmode om 
yderligere oplysninger fra hjemlandet. For 
sundhedsfaglige personer kan denne
anmodning suspendere fristen på otte uger 
i to uger. Hjemlandet skal give svar senest 
efter en uge.

Or. en

Begrundelse

Behandlingstiden for sundhedsfaglige personer bør forlænges i den indledende fase af 
gennemførelsen af systemet for at sikre, at det fungerer ordentligt. Hjemlandet bør forpligtes 
til at besvare værtsmedlemsstatens anmodning inden for en kort tidsfrist, og fristen på otte 
uger skal suspenderes i to uger i tilfælde af begrundet tvivl.

Ændringsforslag 296
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 
4, og artikel 14, træffer 
værtsmedlemsstaten afgørelse om, hvorvidt 
indehaverens kvalifikationer kan 
anerkendes, eller om den pågældende skal 
pålægges udligningsforanstaltninger senest 
to måneder efter datoen for validering af 
det europæiske erhvervspas, som er 

3. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 
4, og artikel 14, træffer 
værtsmedlemsstaten afgørelse om, hvorvidt 
indehaverens kvalifikationer kan 
anerkendes, eller om den pågældende skal 
pålægges udligningsforanstaltninger senest 
otte uger efter datoen for validering af det 
europæiske erhvervspas, som er fremsendt 



PE498.001v01-00 28/88 AM\916300DA.doc

DA

fremsendt af hjemlandet. I tilfælde af 
begrundet tvivl kan værtsmedlemsstaten 
anmode om yderligere oplysninger fra 
hjemlandet. Denne anmodning 
suspenderer ikke fristen på to måneder.

af hjemlandet. I tilfælde af begrundet tvivl 
kan værtsmedlemsstaten anmode om 
yderligere oplysninger fra hjemlandet. 

Or. de

Ændringsforslag 297
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis værtsmedlemsstaten ikke træffer 
afgørelse inden udløbet af tidsfristerne i 
stk. 2 og 3 eller ikke anmoder om 
yderligere oplysninger inden en måned 
regnet fra datoen for hjemlandets 
modtagelse af det europæiske 
erhvervspas, anses det europæiske 
erhvervspas for valideret af 
værtsmedlemsstaten og udgør en 
anerkendelse af den erhvervsmæssige 
kvalifikation i forhold til det pågældende 
regulerede erhverv i værtsmedlemsstaten. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette forslag vil få uforudsete og vidtrækkende konsekvenser.

Ændringsforslag 298
Heide Rühle

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

5. Hvis værtsmedlemsstaten ikke træffer 
afgørelse inden udløbet af tidsfristerne i 
stk. 2 og 3 eller ikke anmoder om 
yderligere oplysninger inden en måned 
regnet fra datoen for hjemlandets 
modtagelse af det europæiske 
erhvervspas, anses det europæiske 
erhvervspas for valideret af 
værtsmedlemsstaten og udgør en 
anerkendelse af den erhvervsmæssige 
kvalifikation i forhold til det pågældende 
regulerede erhverv i værtsmedlemsstaten. 

udgår

Or. de

Begrundelse

Godkendelsesfiktionen udgår af hensyn til den almindelige sikkerhed.

Ændringsforslag 299
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
2011/0435(COD)
Artikel 4 d – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis værtsmedlemsstaten ikke træffer 
afgørelse inden udløbet af tidsfristerne i 
stk. 2 og 3 eller ikke anmoder om 
yderligere oplysninger inden en måned 
regnet fra datoen for hjemlandets 
modtagelse af det europæiske 
erhvervspas, anses det europæiske 
erhvervspas for valideret af 
værtsmedlemsstaten og udgør en 
anerkendelse af den erhvervsmæssige 
kvalifikation i forhold til det pågældende 
regulerede erhverv i værtsmedlemsstaten. 

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 300
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis værtsmedlemsstaten ikke træffer 
afgørelse inden udløbet af tidsfristerne i 
stk. 2 og 3 eller ikke anmoder om 
yderligere oplysninger inden en måned 
regnet fra datoen for hjemlandets 
modtagelse af det europæiske 
erhvervspas, anses det europæiske 
erhvervspas for valideret af 
værtsmedlemsstaten og udgør en 
anerkendelse af den erhvervsmæssige 
kvalifikation i forhold til det pågældende 
regulerede erhverv i værtsmedlemsstaten. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 301
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis værtsmedlemsstaten ikke træffer 
afgørelse inden udløbet af tidsfristerne i 
stk. 2 og 3 eller ikke anmoder om 
yderligere oplysninger inden en måned 
regnet fra datoen for hjemlandets 
modtagelse af det europæiske 
erhvervspas, anses det europæiske 
erhvervspas for valideret af 
værtsmedlemsstaten og udgør en 

udgår
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anerkendelse af den erhvervsmæssige 
kvalifikation i forhold til det pågældende 
regulerede erhverv i værtsmedlemsstaten. 

Or. fi

Begrundelse

En afgørelse om anerkendelse på baggrund af forsinkelse kan medføre risici for forbrugere af 
sundhedstjenester med betydning for deres liv og helbred.

Ændringsforslag 302
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis værtsmedlemsstaten ikke træffer 
afgørelse inden udløbet af tidsfristerne i 
stk. 2 og 3 eller ikke anmoder om 
yderligere oplysninger inden en måned 
regnet fra datoen for hjemlandets 
modtagelse af det europæiske 
erhvervspas, anses det europæiske 
erhvervspas for valideret af 
værtsmedlemsstaten og udgør en 
anerkendelse af den erhvervsmæssige 
kvalifikation i forhold til det pågældende 
regulerede erhverv i værtsmedlemsstaten. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Se artikel 4d, stk. 7.

Ændringsforslag 303
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
COM(2011)833
Artikel 4 d – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis værtsmedlemsstaten ikke træffer 
afgørelse inden udløbet af tidsfristerne i 
stk. 2 og 3 eller ikke anmoder om 
yderligere oplysninger inden en måned 
regnet fra datoen for hjemlandets 
modtagelse af det europæiske erhvervspas, 
anses det europæiske erhvervspas for 
valideret af værtsmedlemsstaten og udgør 
en anerkendelse af den erhvervsmæssige 
kvalifikation i forhold til det pågældende 
regulerede erhverv i værtsmedlemsstaten.

5. Hvis værtsmedlemsstaten ikke træffer 
afgørelse inden udløbet af tidsfristerne i 
stk. 2 og 3 eller ikke anmoder om 
yderligere oplysninger inden en måned 
regnet fra datoen for hjemlandets 
modtagelse af det europæiske erhvervspas, 
anses det europæiske erhvervspas for
midlertidigt valideret af 
værtsmedlemsstaten og udgør en 
anerkendelse af den erhvervsmæssige 
kvalifikation i forhold til det pågældende 
regulerede erhverv i værtsmedlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 304
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis værtsmedlemsstaten ikke træffer 
afgørelse inden udløbet af tidsfristerne i 
stk. 2 og 3 eller ikke anmoder om 
yderligere oplysninger inden en måned
regnet fra datoen for hjemlandets 
modtagelse af det europæiske erhvervspas, 
anses det europæiske erhvervspas for 
valideret af værtsmedlemsstaten og udgør 
en anerkendelse af den erhvervsmæssige 
kvalifikation i forhold til det pågældende 
regulerede erhverv i værtsmedlemsstaten.

5. Værtsmedlemsstaten skal bekræfte 
modtagelsen af ansøgningen om 
validering af erhvervspasset over for 
ansøgeren senest fem arbejdsdage efter 
modtagelsen. Hvis værtsmedlemsstaten 
ikke træffer afgørelse inden udløbet af 
tidsfristerne i stk. 2 og 3 eller ikke anmoder 
om yderligere oplysninger inden fem uger
regnet fra datoen for hjemlandets 
modtagelse af det europæiske erhvervspas, 
anses det europæiske erhvervspas for 
valideret af værtsmedlemsstaten og udgør 
en anerkendelse af den erhvervsmæssige 
kvalifikation i forhold til det pågældende 
regulerede erhverv i værtsmedlemsstaten, 
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idet denne stiltiende anerkendelse af 
kvalifikationerne ikke udgør en 
automatisk anerkendelse af retten til at 
udøve virksomhed.

Or. fr

Ændringsforslag 305
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis værtsmedlemsstaten ikke træffer 
afgørelse inden udløbet af tidsfristerne i 
stk. 2 og 3 eller ikke anmoder om 
yderligere oplysninger inden en måned 
regnet fra datoen for hjemlandets 
modtagelse af det europæiske erhvervspas, 
anses det europæiske erhvervspas for 
valideret af værtsmedlemsstaten og udgør 
en anerkendelse af den erhvervsmæssige 
kvalifikation i forhold til det pågældende 
regulerede erhverv i værtsmedlemsstaten.

5. Værtsmedlemsstaten bekræfter 
modtagelsen af ansøgningen om 
validering af det europæiske erhvervspas 
gennem IMI-systemet inden for fem dage.
Hvis værtsmedlemsstaten ikke træffer 
afgørelse inden udløbet af tidsfristerne i 
stk. 2 og 3 eller ikke anmoder om 
yderligere oplysninger inden en måned 
regnet fra datoen for hjemlandets 
modtagelse af det europæiske erhvervspas, 
anses det europæiske erhvervspas for 
valideret af værtsmedlemsstaten og udgør 
en anerkendelse af den erhvervsmæssige 
kvalifikation i forhold til det pågældende 
regulerede erhverv i værtsmedlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 306
Constance Le Grip

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

5. Hvis værtsmedlemsstaten ikke træffer 
afgørelse inden udløbet af tidsfristerne i 
stk. 2 og 3 eller ikke anmoder om 
yderligere oplysninger inden en måned
regnet fra datoen for hjemlandets 
modtagelse af det europæiske erhvervspas, 
anses det europæiske erhvervspas for 
valideret af værtsmedlemsstaten og udgør 
en anerkendelse af den erhvervsmæssige 
kvalifikation i forhold til det pågældende 
regulerede erhverv i værtsmedlemsstaten.

5. Værtsmedlemsstaten bekræfter 
modtagelsen af ansøgningen om 
validering af det europæiske erhvervspas 
inden for fem dage. Hvis 
værtsmedlemsstaten ikke træffer afgørelse 
inden udløbet af tidsfristerne i stk. 2 og 3 
eller ikke anmoder om yderligere 
oplysninger inden fem uger regnet fra 
datoen for hjemlandets modtagelse af det 
europæiske erhvervspas, anses det 
europæiske erhvervspas for valideret af 
værtsmedlemsstaten og udgør en 
anerkendelse af den erhvervsmæssige 
kvalifikation i forhold til det pågældende 
regulerede erhverv i værtsmedlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 307
Olga Sehnalová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis værtsmedlemsstaten ikke træffer 
afgørelse inden udløbet af tidsfristerne i 
stk. 2 og 3 eller ikke anmoder om 
yderligere oplysninger inden en måned 
regnet fra datoen for hjemlandets 
modtagelse af det europæiske erhvervspas, 
anses det europæiske erhvervspas for 
valideret af værtsmedlemsstaten og udgør 
en anerkendelse af den erhvervsmæssige 
kvalifikation i forhold til det pågældende 
regulerede erhverv i værtsmedlemsstaten.

5. Værtsmedlemsstaten bekræfter 
modtagelsen af ansøgningen om 
validering af det europæiske erhvervspas
inden for fem dage.

Or. cs
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Begrundelse

Den kompetente myndighed i værtsmedlemsstaten er forpligtet til at kommunikere med 
ansøgeren igennem anerkendelsesprocessen, både når ansøgeren underrettes om 
anerkendelse, og, hvis det er relevant, når proceduren suspenderes, og der anmodes om 
yderligere oplysninger.

Ændringsforslag 308
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis værtsmedlemsstaten ikke træffer 
afgørelse inden udløbet af tidsfristerne i 
stk. 2 og 3 eller ikke anmoder om 
yderligere oplysninger inden en måned 
regnet fra datoen for hjemlandets 
modtagelse af det europæiske erhvervspas, 
anses det europæiske erhvervspas for 
valideret af værtsmedlemsstaten og udgør 
en anerkendelse af den erhvervsmæssige 
kvalifikation i forhold til det pågældende 
regulerede erhverv i værtsmedlemsstaten. 

5. Hvis værtsmedlemsstaten ikke træffer 
afgørelse inden udløbet af tidsfristerne i 
stk. 2 og 3 regnet fra datoen for
modtagelsen af det europæiske 
erhvervspas, som er fremsendt af 
hjemlandet, anses det europæiske 
erhvervspas for valideret af 
værtsmedlemsstaten og udgør en 
anerkendelse af den erhvervsmæssige 
kvalifikation i forhold til det pågældende 
regulerede erhverv i værtsmedlemsstaten. 
Hvis værtsmedlemsstaten anmoder om 
yderligere oplysninger, suspenderes 
fristen, dog højst i fire uger.

Or. de

Ændringsforslag 309
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

5. Hvis værtsmedlemsstaten ikke træffer 
afgørelse inden udløbet af tidsfristerne i 
stk. 2 og 3 eller ikke anmoder om 
yderligere oplysninger inden en måned
regnet fra datoen for hjemlandets 
modtagelse af det europæiske erhvervspas, 
anses det europæiske erhvervspas for 
valideret af værtsmedlemsstaten og udgør 
en anerkendelse af den erhvervsmæssige 
kvalifikation i forhold til det pågældende 
regulerede erhverv i værtsmedlemsstaten. 

5. Hvis værtsmedlemsstaten ikke træffer 
afgørelse inden udløbet af tidsfristerne i 
stk. 2 og 3 eller ikke anmoder om 
yderligere oplysninger inden en rimelig 
tidsfrist regnet fra datoen for modtagelsen
af det europæiske erhvervspas, som er 
fremsendt af hjemlandet, anses det 
europæiske erhvervspas for valideret af 
værtsmedlemsstaten i et tidsrum på højst 
to måneder og udgør en anerkendelse af 
den erhvervsmæssige kvalifikation i 
forhold til det pågældende regulerede 
erhverv i værtsmedlemsstaten. 

Or. it

Ændringsforslag 310
Franz Obermayr

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis værtsmedlemsstaten ikke træffer 
afgørelse inden udløbet af tidsfristerne i 
stk. 2 og 3 eller ikke anmoder om 
yderligere oplysninger inden en måned
regnet fra datoen for hjemlandets 
modtagelse af det europæiske erhvervspas, 
anses det europæiske erhvervspas for 
valideret af værtsmedlemsstaten og udgør 
en anerkendelse af den erhvervsmæssige 
kvalifikation i forhold til det pågældende 
regulerede erhverv i værtsmedlemsstaten.

5. Hvis værtsmedlemsstaten ikke træffer 
afgørelse inden udløbet af tidsfristerne eller 
ikke anmoder om yderligere oplysninger 
inden tre måneder regnet fra datoen for
modtagelsen af det europæiske 
erhvervspas, som er fremsendt af 
hjemlandet, anses det europæiske 
erhvervspas for valideret af 
værtsmedlemsstaten og udgør en 
anerkendelse af den erhvervsmæssige 
kvalifikation i forhold til det pågældende 
regulerede erhverv i værtsmedlemsstaten.
Direktiv 98/5/EF om advokaters 
etableringsret og direktiv 77/249/EØF om 
advokaters fri udveksling af 
tjenesteydelser har dog forrang for disse 
bestemmelser.
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Or. en

Ændringsforslag 311
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Bestemmelserne i artikel 4d, stk. 5, 
første punktum, finder ikke anvendelse på 
erhverv, som har konsekvenser for 
patientsikkerheden.

Or. de

Ændringsforslag 312
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 d – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Hvis et erhverv eller et 
uddannelsesforløb, der leder til et erhverv, 
ikke er reguleret i hjemlandet, skal den 
kompetente myndighed i det pågældende 
land i det omfang, det er muligt, 
undersøge, hvorvidt ansøgeren er en 
lovmæssig juridisk person, og hvorvidt de 
fremsendte dokumenter er ægte og 
fuldstændige.

Or. fi
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Ændringsforslag 313
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan af hensyn til 
tungtvejende offentlige interesser anvende 
bestemmelserne i denne artikel på 
midlertidig levering af tjenesteydelser i 
erhverv, der ikke falder ind under artikel 
7, stk. 4. Et sådant tiltag skal være 
velbegrundet, proportionelt og 
ikkediskriminerende. Medlemsstaterne 
skal meddele sådanne beslutninger til 
Kommissionen, som offentliggør dem.

Or. en

Ændringsforslag 314
Emma McClarkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten og hjemlandet 
ajourfører det pågældende IMI-dossier 
rettidigt med oplysninger om disciplinære 
eller strafferetlige sanktioner eller om 
andre alvorlige, konkrete forhold, der vil 
kunne få følger for pasindehaverens 
udøvelse af en virksomhed i henhold til 
dette direktiv. Disse opdateringer omfatter 
sletning af oplysninger, som ikke længere 
er påkrævet. Indehaveren af det europæiske 
erhvervspas og de kompetente 
myndigheder, som håndterer det 

1. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten og hjemlandet 
ajourfører med forbehold for princippet 
om uskyldsformodning det pågældende 
IMI-dossier rettidigt med oplysninger om 
disciplinære eller strafferetlige sanktioner 
eller om andre alvorlige, konkrete forhold, 
der vil kunne få følger for pasindehaverens 
udøvelse af en virksomhed i henhold til 
dette direktiv. Disse opdateringer omfatter 
sletning af oplysninger, som ikke længere 
er påkrævet. Indehaveren af det europæiske 
erhvervspas og de kompetente 
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pågældende IMI-dossier, underrettes om 
eventuelle opdateringer foretaget af de 
pågældende kompetente myndigheder.

myndigheder, som håndterer det 
pågældende IMI-dossier, underrettes om 
eventuelle opdateringer foretaget af de 
pågældende kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 315
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten og hjemlandet 
ajourfører det pågældende IMI-dossier 
rettidigt med oplysninger om disciplinære 
eller strafferetlige sanktioner eller om 
andre alvorlige, konkrete forhold, der vil 
kunne få følger for pasindehaverens 
udøvelse af en virksomhed i henhold til 
dette direktiv. Disse opdateringer omfatter 
sletning af oplysninger, som ikke længere 
er påkrævet. Indehaveren af det europæiske 
erhvervspas og de kompetente 
myndigheder, som håndterer det 
pågældende IMI-dossier, underrettes om 
eventuelle opdateringer foretaget af de 
pågældende kompetente myndigheder.

1. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten og hjemlandet 
ajourfører det pågældende IMI-dossier 
rettidigt med oplysninger om disciplinære 
eller strafferetlige sanktioner eller om 
andre alvorlige, konkrete forhold,
herunder beslutninger truffet i henhold til 
artikel 56a, der vil kunne få følger for 
pasindehaverens udøvelse af en 
virksomhed i henhold til dette direktiv. 
Disse opdateringer omfatter sletning af 
oplysninger, som ikke længere er påkrævet. 
Indehaveren af det europæiske erhvervspas 
og de kompetente myndigheder, som 
håndterer det pågældende IMI-dossier, 
underrettes om eventuelle opdateringer 
foretaget af de pågældende kompetente 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 316
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten og hjemlandet 
ajourfører det pågældende IMI-dossier 
rettidigt med oplysninger om disciplinære 
eller strafferetlige sanktioner eller om 
andre alvorlige, konkrete forhold, der vil 
kunne få følger for pasindehaverens 
udøvelse af en virksomhed i henhold til 
dette direktiv. Disse opdateringer omfatter 
sletning af oplysninger, som ikke længere 
er påkrævet. Indehaveren af det 
europæiske erhvervspas og de kompetente 
myndigheder, som håndterer det 
pågældende IMI-dossier, underrettes om 
eventuelle opdateringer foretaget af de 
pågældende kompetente myndigheder.

1. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten og hjemlandet 
ajourfører det pågældende IMI-dossier 
rettidigt med oplysninger, som baserer sig
på en forudgående afgørelse afsagt af en 
domstol eller en kompetent myndighed om 
inddragelse af en erhvervsudøvers ret til 
at udøve sit erhverv, og som vedrører
disciplinære eller strafferetlige sanktioner 
eller om andre alvorlige, konkrete forhold, 
der vil kunne få følger for pasindehaverens 
udøvelse af en virksomhed i henhold til 
dette direktiv. Disse opdateringer omfatter
kun sletning af oplysninger, så længe dette 
er nødvendigt, for at den modtagende 
myndighed kan træffe passende 
foranstaltninger, eller når inddragelsen
ikke længere er i kraft. Indehaveren af det 
europæiske erhvervspas og de kompetente 
myndigheder, som håndterer det 
pågældende IMI-dossier, underrettes om 
eventuelle opdateringer foretaget af de 
pågældende kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 317
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Indholdet af opdateringerne skal 
begrænse sig til a. hvorvidt 
erhvervsudøveren har fået inddraget 
retten til at udøve sit erhverv, b. hvorvidt 
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inddragelsen er foreløbig eller definitiv, c. 
for hvilken periode inddragelsen gælder, 
d. navnet på den kompetente myndighed, 
der har truffet den pågældende afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 318
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Adgangen til oplysninger i IMI-dossieret 
er forbeholdt de kompetente myndigheder i 
hjemlandet og værtsmedlemsstaten og 
indehaveren af det europæiske 
erhvervspas i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF(**)

2. Adgangen til oplysninger i IMI-dossieret 
er forbeholdt de kompetente myndigheder i 
hjemlandet og værtsmedlemsstaten i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 95/46/EF(**)

Or. de

Begrundelse

Informationssystemet for det indre marked er et instrument til kommunikation mellem 
myndigheder. Tredjepart såsom en ansøger bør ikke have adgang til IMI. Se udtalelse fra Den 
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Ændringsforslag 319
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det europæiske erhvervspas indeholder 4. Det europæiske erhvervspas indeholder 
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kun de oplysninger, der er nødvendige for 
at vurdere, om pasindehaveren har ret til at 
udøve det erhverv, for hvilket passet er 
udstedt, bl.a. for- og efternavn, fødedato og 
fødested, erhverv, gældende ordning, de 
kompetente myndigheder, 
erhvervspasnummer, sikkerhedsdetaljer og 
henvisning til et gyldigt identitetsbevis.

kun de oplysninger, der er nødvendige for 
at vurdere, om pasindehaveren har ret til at 
udøve det erhverv, for hvilket passet er 
udstedt, bl.a. for- og efternavn, fødedato og 
fødested, erhverv, dokumentation for 
uddannelse (jf. dette direktivs artikel 49a), 
dokumentation for erhvervserfaring,
gældende ordning, de kompetente 
myndigheder, erhvervspasnummer, 
sikkerhedsdetaljer og henvisning til et 
gyldigt identitetsbevis.

Or. de

Ændringsforslag 320
Constance Le Grip

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det europæiske erhvervspas indeholder 
kun de oplysninger, der er nødvendige for 
at vurdere, om pasindehaveren har ret til at 
udøve det erhverv, for hvilket passet er 
udstedt, bl.a. for- og efternavn, fødedato og 
fødested, erhverv, gældende ordning, de 
kompetente myndigheder, 
erhvervspasnummer, sikkerhedsdetaljer og 
henvisning til et gyldigt identitetsbevis.

4. Det europæiske erhvervspas indeholder 
kun de oplysninger, der er nødvendige for 
at vurdere pasindehaverens 
erhvervsmæssige kompetencer, og om
vedkommende har ret til at udøve det 
erhverv, for hvilket passet er udstedt, bl.a. 
for- og efternavn, fødedato og fødested, 
erhverv, titlen på de erhvervsmæssige 
kvalifikationer, gældende ordning, de 
kompetente myndigheder, 
erhvervspasnummer, sikkerhedsdetaljer og 
henvisning til et gyldigt identitetsbevis.

Or. en

Begrundelse

Det europæiske erhvervspas skal indeholde de oplysninger om indehaveren, som er relevante 
og nødvendige for passets (potentielle) brugere. Det er derfor vigtigt at være mere 
beskrivende på dette område.
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Ændringsforslag 321
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det europæiske erhvervspas indeholder 
kun de oplysninger, der er nødvendige for 
at vurdere, om pasindehaveren har ret til at 
udøve det erhverv, for hvilket passet er 
udstedt, bl.a. for- og efternavn, fødedato og 
fødested, erhverv, gældende ordning, de 
kompetente myndigheder, 
erhvervspasnummer, sikkerhedsdetaljer og 
henvisning til et gyldigt identitetsbevis.

4. Det europæiske erhvervspas indeholder 
kun de oplysninger, der er nødvendige for 
at vurdere, om pasindehaveren har ret til at 
udøve det erhverv, for hvilket passet er 
udstedt, bl.a. for- og efternavn, fødedato og 
fødested, erhverv, kvalifikationer,
gældende ordning, de kompetente 
myndigheder, erhvervspasnummer, 
sikkerhedsdetaljer og henvisning til et 
gyldigt identitetsbevis.

Or. fr

Ændringsforslag 322
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af et europæisk erhvervspas til enhver tid 
efter anmodning kan bede om berigtigelse, 
sletning og blokering af sit dossier i IMI-
systemet, og at indehaveren er informeret 
om denne ret på tidspunktet for udstedelse 
af det europæiske erhvervspas og mindes 
om denne ret hvert andet år efter 
udstedelsen af det europæiske 
erhvervspas.

5. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af et europæisk erhvervspas til enhver tid 
efter anmodning kan bede om berigtigelse, 
sletning og blokering af sit dossier i IMI-
systemet, og at indehaveren er informeret 
om denne ret på tidspunktet for udstedelse 
af det europæiske erhvervspas.

Or. en
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Ændringsforslag 323
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
COM(2011)833
Artikel 4 e – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at 
arbejdsgivere, kunder, patienter og andre 
interesserede parter kan kontrollere 
ægtheden og gyldigheden af et europæisk 
erhvervspas, som de har fået forelagt af 
pasindehaveren, jf. dog stk. 2 og 3.

Værtsmedlemsstaterne kan sørge for, at 
arbejdsgivere, kunder, patienter og andre 
interesserede parter kan kontrollere 
ægtheden og gyldigheden af et europæisk 
erhvervspas, som de har fået forelagt af 
pasindehaveren, jf. dog stk. 2 og 3.

Or. en

Ændringsforslag 324
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 e – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter, der præciserer 
betingelserne for at opnå adgang til IMI-
dossieret, de tekniske metoder og 
procedurer for kontrol, som er omhandlet i 
første afsnit. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 58.

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter, der præciserer 
betingelserne for at opnå adgang til IMI-
dossieret, de tekniske metoder og 
procedurer for kontrol, som er omhandlet i 
første afsnit. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 58.

Or. de

Ændringsforslag 325
Emilie Turunen
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 e – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter, der præciserer 
betingelserne for at opnå adgang til IMI-
dossieret, de tekniske metoder og 
procedurer for kontrol, som er omhandlet i 
første afsnit. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 58.

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter, der præciserer 
betingelserne for at opnå adgang til IMI-
dossieret, de tekniske metoder og 
procedurer for kontrol, som er omhandlet i 
første afsnit. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 58.

Or. en

Ændringsforslag 326
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4f udgår

Or. en

Ændringsforslag 327
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Delvis adgang udgår



PE498.001v01-00 46/88 AM\916300DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 328
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten giver delvis adgang 
til erhvervsmæssig virksomhed på dens 
område, såfremt følgende betingelser er 
opfyldt:

udgår

a) forskellene mellem den 
erhvervsmæssige aktivitet, der lovligt 
udøves i hjemlandet, og det lovregulerede 
erhverv i værtsmedlemsstaten er så store, 
at anvendelsen af 
udligningsforanstaltninger ville 
forudsætte, at ansøgeren gennemfører en 
samlet uddannelse i værtsmedlemsstaten 
for at opnå adgang til det lovregulerede 
erhverv i sin helhed i værtsmedlemsstaten
b) den erhvervsmæssige virksomhed kan 
objektivt set udskilles fra andre aktiviteter, 
som er omfattet af det lovregulerede 
erhverv i værtsmedlemsstaten.
Med henblik på anvendelsen af litra b) 
anses en aktivitet for at kunne udskilles, 
hvis den udøves som en selvstændig 
aktivitet i hjemlandet.

Or. en

Ændringsforslag 329
Constance Le Grip

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten giver delvis adgang til 
erhvervsmæssig virksomhed på dens 
område, såfremt følgende betingelser er 
opfyldt:

1. Den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten træffer beslutninger 
fra sag til sag om delvis adgang til 
erhvervsmæssig virksomhed på dens 
område, såfremt følgende betingelser er 
opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Delvis adgang kan kun gives af den kompetente myndighed ud fra beslutninger truffet fra sag 
til sag. Dette betyder, at hver anmodning skal betragtes særskilt.

Ændringsforslag 330
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten giver delvis adgang til 
erhvervsmæssig virksomhed på dens 
område, såfremt følgende betingelser er 
opfyldt:

1. Såfremt den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten tillader delvis adgang 
til erhvervsmæssig virksomhed på dens 
område, skal følgende betingelser opfyldes:

Or. el

Begrundelse

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

Ændringsforslag 331
Robert Rochefort
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 f – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten giver delvis adgang til 
erhvervsmæssig virksomhed på dens 
område, såfremt følgende betingelser er 
opfyldt:

1. Efter høring af de repræsentative 
berørte parter giver den kompetente 
myndighed i værtsmedlemsstaten delvis 
adgang til erhvervsmæssig virksomhed på 
dens område, såfremt følgende betingelser 
er opfyldt:

Or. fr

Ændringsforslag 332
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forskellene mellem den 
erhvervsmæssige aktivitet, der lovligt 
udøves i hjemlandet, og det lovregulerede 
erhverv i værtsmedlemsstaten er så store, 
at anvendelsen af 
udligningsforanstaltninger ville 
forudsætte, at ansøgeren gennemfører en 
samlet uddannelse i værtsmedlemsstaten 
for at opnå adgang til det lovregulerede 
erhverv i sin helhed i værtsmedlemsstaten

udgår

Or. en

Ændringsforslag 333
Olga Sehnalová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) erhvervsudøveren er fuldt kvalificeret 
til i hjemlandet at udøve den 
erhvervsmæssige virksomhed, som der 
kan gives delvis adgang til i 
værtsmedlemsstaten

Or. en

Begrundelse

Endnu en betingelse, der skal være opfyldt, for at værtsmedlemsstaten giver delvis adgang.

Ændringsforslag 334
Barbara Weiler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) erhvervsudøveren har indgivet en 
ansøgning om fuld adgang til et erhverv, 
der er reguleret i værtsmedlemsstaten

Or. en

Ændringsforslag 335
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 (nyt)
COM(2011)833
Artikel 4 f – stk. 1 – litra a a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) erhvervsudøveren er fuldt kvalificeret 
til i hjemlandet at udøve den 
erhvervsmæssige virksomhed, som der 
kan gives delvis adgang til i 
værtsmedlemsstaten

Or. en

Ændringsforslag 336
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den erhvervsdrivende er fuldt 
kvalificeret til i oprindelsesmedlemsstaten 
at udøve den erhvervsvirksomhed, hvortil 
der kan gives delvis adgang i 
værtsmedlemsstaten.

Or. fr

Ændringsforslag 337
Robert Rochefort

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) åbning for delvis adgang for erhverv, 
der har konsekvenser for folkesundheden 
og sundhedssikkerheden og -
overvågningen, forringer ikke kvaliteten 
af den tjenesteydelse, som tilbydes i 
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værtsmedlemsstaten, sammenlignet med 
den kvalitet, der almindeligvis udbydes i 
samme medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 338
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den erhvervsmæssige virksomhed kan 
objektivt set udskilles fra andre aktiviteter, 
som er omfattet af det lovregulerede 
erhverv i værtsmedlemsstaten. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 339
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den erhvervsmæssige virksomhed kan 
objektivt set udskilles fra andre aktiviteter, 
som er omfattet af det lovregulerede 
erhverv i værtsmedlemsstaten. 

udgår

Or. de

Begrundelse

Denne bestemmelse ville betyde, at hjemlandet kan træffe afgørelse om adskillelsen mellem 
erhverv i værtslandet, hvilket er i strid med EU-Domstolens hensigt om, at denne dom ikke 
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har som mål at skabe helt nye erhvervsprofiler. Den styrker heller ikke retssikkerheden, men 
medfører især en betydelig retsusikkerhed for forbrugerne.

Ændringsforslag 340
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på anvendelsen af litra b) 
anses en aktivitet for at kunne udskilles, 
hvis den udøves som en selvstændig 
aktivitet i hjemlandet.

udgår

Or. de

Begrundelse

Denne bestemmelse ville betyde, at hjemlandet kan træffe afgørelse om adskillelsen mellem 
erhverv i værtslandet, hvilket er i strid med EU-Domstolens hensigt om, at denne dom ikke 
har som mål at skabe helt nye erhvervsprofiler. Den styrker heller ikke retssikkerheden, men 
medfører især en betydelig retsusikkerhed for forbrugerne.

Ændringsforslag 341
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på anvendelsen af litra b) 
anses en aktivitet for at kunne udskilles, 
hvis den udøves som en selvstændig 
aktivitet i hjemlandet.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 342
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på anvendelsen af litra b) 
anses en aktivitet for at kunne udskilles, 
hvis den udøves som en selvstændig 
aktivitet i hjemlandet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 343
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på anvendelsen af litra b) 
anses en aktivitet for at kunne udskilles, 
hvis den udøves som en selvstændig 
aktivitet i hjemlandet.

Med henblik på anvendelsen af litra b) 
anses en aktivitet af værtsmedlemsstatens 
myndigheder for at kunne udskilles, hvis 
den bl.a. udøves som en selvstændig 
aktivitet i hjemlandet.

Or. en

Begrundelse

I Domstolens sag C-330/03 (Colegio), navnlig i præmis 37, anlægger Domstolen en mere 
balanceret og mindre kategorisk forståelse vedrørende myndighedernes afgørelser i 
værtsmedlemsstaterne.
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Ændringsforslag 344
Constance Le Grip

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på anvendelsen af litra b) 
anses en aktivitet for at kunne udskilles, 
hvis den udøves som en selvstændig 
aktivitet i hjemlandet.

Med henblik på anvendelsen af litra b) 
anses en aktivitet for at kunne udskilles, 
hvis den udøves som en selvstændig 
aktivitet i den pågældende ansøgers 
hjemland.

Or. en

Begrundelse

En erhvervsudøver kan kun få delvis adgang til et erhverv, hvis erhvervet eksisterer i 
ansøgerens hjemland (ingen virtuelle aktiviteter). Dette ændringsforslag ændrer ikke tekstens 
mening, men tjener til at præcisere denne betingelse.

Ændringsforslag 345
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på anvendelsen af litra b) 
anses en aktivitet for at kunne udskilles,
hvis den udøves som en selvstændig 
aktivitet i hjemlandet.

Ved den samlede evaluering af, om en 
aktivitet kan udskilles, skal 
værtsmedlemsstaten bl.a. overveje, om den
erhvervsmæssige aktivitet kan udøves som 
en selvstændig aktivitet i hjemlandet

Or. en

Ændringsforslag 346
Mikael Gustafsson
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 f – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks. den 
offentlige sundhed, hvis det indebærer, at 
det tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 347
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks. den 
offentlige sundhed, hvis det indebærer, at 
det tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt
nødvendigt.

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende hensyn til den offentlige
interesse, hvis det indebærer, at det 
tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 348
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks. den 
offentlige sundhed, hvis det indebærer, at 
det tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt.

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks. den 
offentlige sundhed og en forsvarlig 
retspleje, hvis det indebærer, at det 
tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 349
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks. den 
offentlige sundhed, hvis det indebærer, at 
det tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt.

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn, hvis det 
indebærer, at det tilsigtede mål opfyldes, 
og hvis det ikke går ud over, hvad der er 
strengt nødvendigt. Den delvise adgang 
gælder ikke for de erhverv i 
sundhedssektoren, der reguleres i artikel 
24, 25, 34, 35 og 44, herunder de tilfælde, 
der er nævnt i artikel 10, litra b).

Or. de
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Ændringsforslag 350
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks. den 
offentlige sundhed, hvis det indebærer, at 
det tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt.

2. Medlemsstaterne kan afvise at anvende 
princippet om delvis adgang for visse 
erhverv, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks.
beskyttelse af folkesundheden og den 
offentlige sikkerhed, hvis det indebærer, at 
det tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 351
Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodning om delvis adgang kan
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks. den 
offentlige sundhed, hvis det indebærer, at 
det tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt.

2. Medlemsstaterne kan tillade delvis 
adgang for visse erhverv, medmindre en
afvisning er begrundet i et tvingende 
alment hensyn, hvis det indebærer, at det 
tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt.

Or. de
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Begrundelse

Retssikkerheden i værtsmedlemsstaten har forrang. Samtidig skal medlemsstater og 
erhvervsorganisationer på grund af manglen på kvalificeret arbejdskraft i EU, som 
formodentlig vil blive yderligere forværret i de kommende år, tilskyndes til at udvikle 
koncepter for, hvordan man bedre og på enkel måde kan skabe mulighed for delvis adgang.

Ændringsforslag 352
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks. den 
offentlige sundhed, hvis det indebærer, at 
det tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt.

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks. den 
offentlige sundhed, hvis det indebærer, at 
det tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt. Der vil ikke blive givet delvis 
adgang for erhverv, der yder medicinske 
tjenester eller på anden måde vedrører 
den offentlige sundhed.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til at beskytte patientsikkerheden finder den delvise adgang ikke anvendelse på 
sundhedsfaglige personer.

Ændringsforslag 353
Claudio Morganti, Matteo Salvini

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

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks. den 
offentlige sundhed, hvis det indebærer, at 
det tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt.

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks. den 
offentlige sundhed, sikkerheden eller 
nødvendigt kendskab til medlemsstatens 
kulturarv eller miljø, når dette er relevant.

Or. it

Begrundelse

Delvis adgang er uforenelig med erhverv, som for at blive udført hensigtsmæssigt og for at 
opfylde forbrugernes behov kræver passende kendskab til en medlemsstats kulturarv eller 
miljø.

Ændringsforslag 354
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
2011/0435(COD)
Artikel 4 f – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks. den 
offentlige sundhed, hvis det indebærer, at 
det tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt.

2. Der vil ikke blive givet delvis adgang for 
erhverv, der yder medicinske tjenester 
eller på anden måde vedrører den 
offentlige velfærd.

Or. en

Ændringsforslag 355
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks. den 
offentlige sundhed, hvis det indebærer, at 
det tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt.

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn, hvis det 
indebærer, at det tilsigtede mål opfyldes, 
og hvis det ikke går ud over, hvad der er 
strengt nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 356
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
 COM(2011)833
Artikel 4 f – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks. den 
offentlige sundhed, hvis det indebærer, at 
det tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt.

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises af medlemsstaten, hvis afvisningen 
er begrundet i et tvingende alment hensyn, 
hvis det indebærer, at det tilsigtede mål 
opfyldes, og hvis det ikke går ud over, 
hvad der er strengt nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 357
Robert Rochefort

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

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks. den 
offentlige sundhed, hvis det indebærer, at 
det tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt.

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn, hvis det 
indebærer, at det tilsigtede mål opfyldes, 
og hvis det ikke går ud over, hvad der er 
strengt nødvendigt.

Or. fr

Ændringsforslag 358
Constance Le Grip

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks. den 
offentlige sundhed, hvis det indebærer, at 
det tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt.

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som defineret i 
artikel 3, stk. 1, litra n) (nyt), hvis det 
indebærer, at det tilsigtede mål opfyldes, 
og hvis det ikke går ud over, hvad der er 
strengt nødvendigt.

Or. en

Begrundelse

Begrebet "tvingende alment hensyn" er et velkendt princip, som indeholder offentlig sundhed, 
men også en lang række andre hensyn. En detaljeret forklaring af, hvad der hører under det 
tvingende almene hensyn er blevet tilføjet i betragtningen. Som det blev krævet af Europa-
Parlamentet i dettes beslutning af november 2011, kommer denne bestemmelse derfor til at 
udgøre det retlige grundlag for medlemsstaternes afvisning af at give delvis adgang til et 
erhverv af hensyn til den offentlige sundhed.

Ændringsforslag 359
Emilie Turunen
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 f – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks. den 
offentlige sundhed, hvis det indebærer, at 
det tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt.

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises for sundhedsfaglige erhverv, som 
er omfattet af automatisk anerkendelse, 
og som er oplistet i bilag V. Delvis adgang 
kan derudover afvises, hvis afvisningen er 
begrundet i et tvingende hensyn til almene 
interesser. Sådanne tiltag skal være 
velbegrundede og proportionelle.

Or. en

Ændringsforslag 360
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks. den 
offentlige sundhed, hvis det indebærer, at 
det tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt.

2. Delvis adgang gives ikke for erhverv i 
sundhedssektoren, som har konsekvenser 
for patientsikkerheden. Anmodning om 
delvis adgang kan afvises, hvis afvisningen 
er begrundet i et tvingende alment hensyn, 
hvis det indebærer, at det tilsigtede mål 
opfyldes, og hvis det ikke går ud over, 
hvad der er strengt nødvendigt.

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til patientsikkerheden kan den delvise adgang ikke anvendes på erhverv i 
sundhedssektoren. For sundhedserhverv, som er omfattet af den automatiske anerkendelse, 
gælder i forvejen mindstekravene til uddannelse, som er fastlagt i det foreliggende direktiv. 
En delvis adgang til disse erhverv er dermed i strid med formålet med den automatiske 
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anerkendelse.

Ændringsforslag 361
Phil Prendergast

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks. den 
offentlige sundhed, hvis det indebærer, at 
det tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt.

2. Der gives ikke delvis adgang for 
erhverv, der yder medicinske tjenester 
eller på anden måde vedrører den 
offentlige sundhed.

Or. en

Ændringsforslag 362
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks. den 
offentlige sundhed, hvis det indebærer, at 
det tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt.

2. Medlemsstaterne kan afvise at anvende 
princippet om delvis adgang for visse 
erhverv, hvis de er i stand til at begrunde 
denne afvisning i et tvingende alment 
hensyn, hvis det indebærer, at det tilsigtede 
mål opfyldes, og hvis det ikke går ud over, 
hvad der er strengt nødvendigt. Dog må en 
sådan foranstaltning ikke hindre 
muligheden for, at en kompetent 
myndighed på ad hoc-basis giver delvis 
adgang til udøvelse af et erhverv i 
specifikke situationer.
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Or. fr

Ændringsforslag 363
Pablo Arias Echeverría

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks. den 
offentlige sundhed, hvis det indebærer, at 
det tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt.

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks. den 
offentlige sundhed, hvis det indebærer, at 
det tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt. En afvisning skal være 
behørigt begrundet af den kompetente 
myndighed efter konsultation af den 
medlemsstat, hvorfra ansøgeren om 
anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer kommer.

Or. es

Ændringsforslag 364
Constance Le Grip

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen skal have 
forhåndsmeddelelse om enhver beslutning 
om at afvise på grundlag af stk. 2 i denne 
artikel.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 365
Constance Le Grip, Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Delvis adgang kan aldrig gives til 
erhverv, der er omfattet af automatisk 
anerkendelse i henhold til afsnit III, 
kapitel III og IIIa.

Or. en

Begrundelse

Erhverv, der er omfattet af automatisk anerkendelse baseret på koordinering af 
mindstekravene til uddannelse (læger, sygeplejersker, jordemødre, farmaceuter, tandlæger, 
dyrlæger m.fl.) eller fælles uddannelsesprincipper, skal ikke kunne opnå delvis adgang. Et af 
formålene med delvis adgang er jo at gøre op med den manglende gennemsigtighed, hvad 
angår anvendelsesområde og begrundelser for de ca. 800 kategorier af lovregulerede 
erhverv, der findes i EU. Et erhverv, der er omfattet af automatisk anerkendelse på EU-
niveau, kan derimod pr. definition ikke anses for at være et overreguleret erhverv.

Ændringsforslag 366
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ansøgninger om etablering i 
værtsmedlemsstaten behandles i henhold 

udgår
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til kapitel I og IV i afsnit III i tilfælde af 
etablering i værtsmedlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 367
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ansøgninger om midlertidig levering af 
tjenesteydelser i værtsmedlemsstaten for 
så vidt angår erhvervsmæssig virksomhed, 
der har konsekvenser for den offentlige 
sundhed og sikkerhed, behandles i 
overensstemmelse med afsnit II.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 368
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ansøgninger om midlertidig levering af 
tjenesteydelser i værtsmedlemsstaten for 
så vidt angår erhvervsmæssig virksomhed, 
der har konsekvenser for den offentlige 
sundhed og sikkerhed, behandles i 
overensstemmelse med afsnit II.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 369
Franz Obermayr

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ansøgninger om midlertidig levering af 
tjenesteydelser i værtsmedlemsstaten for så 
vidt angår erhvervsmæssig virksomhed, der 
har konsekvenser for den offentlige 
sundhed og sikkerhed, behandles i 
overensstemmelse med afsnit II.

4. Ansøgninger om midlertidig levering af 
tjenesteydelser i værtsmedlemsstaten for så 
vidt angår erhvervsmæssig virksomhed, der 
har konsekvenser for den offentlige 
sundhed og sikkerhed, eller som vedrører 
en forsvarlig retspleje, behandles i 
overensstemmelse med afsnit II.

Or. en

Ændringsforslag 370
Constance Le Grip

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Ved anvendelsen af stk. 3 og 4 i denne 
artikel kan delvis adgang aldrig gives 
direkte på ansøgerens anmodning, men 
bør altid være resultatet af en afvisning af 
en fuld anerkendelse af kvalifikationer.

Or. en

Begrundelse

Delvis adgang bør kun gives af den kompetente myndighed som en sidste udvej. Derfor bør 
det ikke være muligt at anmode om delvis adgang til et erhverv direkte.
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Ændringsforslag 371
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Uanset artikel 7, stk. 4, sjette afsnit, og 
artikel 52, stk. 1, udøves den 
erhvervsmæssige virksomhed under den 
erhvervsmæssige titel i hjemlandet efter 
tildeling af delvis adgang.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 372
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Praktikophold adskiller sig fra delvis 
adgang, og derfor finder denne artikels 
bestemmelser ikke anvendelse på 
praktikophold.

Or. en

Ændringsforslag 373
Barbara Weiler

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

b) hvis tjenesteyderen flytter til en anden 
medlemsstat og har udøvet dette erhverv i 
en eller flere medlemsstater i mindst to år 
inden for de sidste ti år, der går forud for 
leveringen af tjenesteydelsen, når erhvervet 
ikke er lovreguleret i 
etableringsmedlemsstaten.

b) hvis tjenesteyderen flytter til en anden 
medlemsstat og har udøvet dette erhverv i 
en eller flere andre medlemsstater end den, 
hvor tjenesteydelsen skal udføres, i mindst 
to år inden for de sidste ti år, der går forud 
for leveringen af tjenesteydelsen, når 
erhvervet ikke er lovreguleret i 
etableringsmedlemsstaten.

Or. de

Ændringsforslag 374
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis tjenesteyderen flytter til en anden 
medlemsstat og har udøvet dette erhverv i 
en eller flere medlemsstater i mindst to år 
inden for de sidste ti år, der går forud for 
leveringen af tjenesteydelsen, når erhvervet 
ikke er lovreguleret i 
etableringsmedlemsstaten.

b) hvis tjenesteyderen flytter til en anden 
medlemsstat og har udøvet dette erhverv i 
en eller flere andre medlemsstater end den, 
hvor tjenesteydelsen skal udføres, i mindst 
to år inden for de sidste ti år, der går forud 
for leveringen af tjenesteydelsen, når 
erhvervet ikke er lovreguleret i 
etableringsmedlemsstaten.

Or. de

Ændringsforslag 375
Bernadette Vergnaud

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

b) hvis tjenesteyderen flytter til en anden 
medlemsstat og har udøvet dette erhverv i 
en eller flere medlemsstater i mindst to år 
inden for de sidste ti år, der går forud for 
leveringen af tjenesteydelsen, når erhvervet 
ikke er lovreguleret i 
etableringsmedlemsstaten.

b) hvis tjenesteyderen flytter til en anden 
medlemsstat og har udøvet dette erhverv
som sin hovedaktivitet eller regelmæssigt 
tilbagevendende sæsonaktivitet i en eller 
flere medlemsstater i mindst to år inden for 
de sidste ti år, der går forud for leveringen 
af tjenesteydelsen, når erhvervet ikke er 
lovreguleret i etableringsmedlemsstaten.

Or. fr

Ændringsforslag 376
Anna Hedh

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) erhvervet eller uddannelsen til erhvervet 
er lovreguleret

a) erhvervet eller uddannelsen til erhvervet 
er lovreguleret i værtsmedlemsstaten

Or. sv

Begrundelse

Præciserer, hvad der menes.

Ændringsforslag 377
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tjenesteyderen ledsager udgår
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tjenestemodtageren, forudsat at 
tjenestemodtageren har sædvanligt 
opholdssted i tjenesteyderens 
etableringsmedlemsstat, og erhvervet ikke 
er anført på listen nævnt i artikel 7, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 378
Robert Rochefort

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tjenesteyderen ledsager 
tjenestemodtageren, forudsat at 
tjenestemodtageren har sædvanligt 
opholdssted i tjenesteyderens 
etableringsmedlemsstat, og erhvervet ikke 
er anført på listen nævnt i artikel 7, stk. 4.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 379
Barbara Weiler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tjenesteyderen ledsager 
tjenestemodtageren, forudsat at 
tjenestemodtageren har sædvanligt 
opholdssted i tjenesteyderens 
etableringsmedlemsstat, og erhvervet ikke 
er anført på listen nævnt i artikel 7, stk. 4.

b) tjenesteyderen ledsager 
tjenestemodtageren, forudsat at 
tjenestemodtageren har sædvanligt 
opholdssted i tjenesteyderens 
etableringsmedlemsstat, tjenesteydelsen 
hverken direkte eller indirekte er bestemt 
for modtagere i den stat, hvor 



PE498.001v01-00 72/88 AM\916300DA.doc

DA

tjenesteydelsen skal udføres, og erhvervet 
ikke er anført på listen nævnt i artikel 7, 
stk. 4.

Or. de

Ændringsforslag 380
Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tjenesteyderen ledsager 
tjenestemodtageren, forudsat at 
tjenestemodtageren har sædvanligt 
opholdssted i tjenesteyderens 
etableringsmedlemsstat, og erhvervet ikke 
er anført på listen nævnt i artikel 7, stk. 4.

b) tjenesteyderen ledsager 
tjenestemodtageren, forudsat at 
tjenesteyderen inden for 
værtsmedlemsstatens område 
udelukkende udfører sin tjenesteydelse for 
denne tjenestemodtager, og erhvervet ikke 
er anført på listen nævnt i artikel 7, stk. 4.

Or. de

Begrundelse

Den i Kommissionens forslag omhandlede undtagelse bør ikke være begrænset til, at 
tjenestemodtageren og tjenesteyderen skal have sædvanligt opholdssted i samme 
etableringsmedlemsstat. Navnlig i grænseregioner kan rejsegrupper være sammensat af 
forskellige nationaliteter, og en rejsearrangør kan af praktiske grunde ansætte en rejseleder, 
som ikke har bopæl i samme medlemsstat som medlemmer af rejsegruppen.

Ændringsforslag 381
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

b) tjenesteyderen ledsager 
tjenestemodtageren, forudsat at 
tjenestemodtageren har sædvanligt 
opholdssted i tjenesteyderens 
etableringsmedlemsstat, og erhvervet ikke 
er anført på listen nævnt i artikel 7, stk. 4.

b) forudsat at tjenesteydelsen hverken 
direkte eller indirekte er bestemt for 
modtagere i den stat, hvor tjenesteydelsen 
skal udføres, og erhvervet ikke er anført på 
listen nævnt i artikel 7, stk. 4.

Or. de

Ændringsforslag 382
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tjenesteyderen ledsager 
tjenestemodtageren, forudsat at 
tjenestemodtageren har sædvanligt 
opholdssted i tjenesteyderens 
etableringsmedlemsstat, og erhvervet ikke 
er anført på listen nævnt i artikel 7, stk. 4.

b) tjenesteyderen ledsager 
tjenestemodtageren, forudsat at 
tjenestemodtageren har sædvanligt 
opholdssted i tjenesteyderens 
etableringsmedlemsstat, og erhvervet ikke 
er anført på listen nævnt i artikel 7, stk. 4,
og ikke vedrører ydelser, der leveres af en 
turistfører.

Or. it

Begrundelse

Den nuværende formulering kan fortsat ikke anvendes i forbindelse med erhvervet som 
turistfører, eftersom det på ingen måde er muligt at kontrollere tilstedeværelsen af personer, 
som kun har opholdssted i tjenesteyderens oprindelsesland.

Ændringsforslag 383
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra a (ny)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dog har medlemsstaterne mulighed for at 
opretholde betingelsen, der kræver 
udøvelse, over for visse erhverv, som har 
konsekvenser for sundhed eller sikkerhed, 
hvis de er i stand til at begrunde disse 
bestemmelser i et tvingende alment 
hensyn. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen en liste over de berørte 
erhverv senest den (indsæt direktivets 
ikrafttrædelsesdato) og herefter hvert 
andet år. 

Or. fr

Ændringsforslag 384
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra a a (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 5 – stk. 2 – nr. 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 2, afsnit 2, affattes således:
Tjenesteydelsens midlertidige og 
lejlighedsvise karakter vurderes fra sag til 
sag, navnlig på baggrund af ydelsens 
varighed, hyppighed, periodicitet og 
kontinuitet. Hvert år må 
tjenestemodtageren i værtsmedlemsstaten 
ikke levere tjenesteydelser af midlertidig 
og lejlighedsvis karakter, som overstiger 
en fjerdedel af den gennemsnitlige årlige 
mængde af tjenesteydelser, der leveres af 
værtsmedlemsstaternes erhvervsudøvere.

Or. it
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Begrundelse

Det er nødvendigt at referere til en procentdel beregnet i forhold til den gennemsnitlige årlige 
mængde af tjenesteydelser leveret af erhvervsudøverne i den værtsmedlemsstat, hvor 
tjenesteydelserne af midlertidig og lejlighedsvis karakter skal leveres.

Ændringsforslag 385
Sandra Kalniete

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende indsættes som stk. 4: udgår
‘
4. For så vidt angår notarer er de officielt 
bekræftede dokumenter og andre 
autentificeringsaktiviteter, der kræver 
værtsmedlemsstatens påstempling, ikke 
omfattet af udvekslingen af 
tjenesteydelser.
’

Or. en

Ændringsforslag 386
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For så vidt angår notarer er de officielt 
bekræftede dokumenter og andre 
autentificeringsaktiviteter, der kræver 
værtsmedlemsstatens påstempling, ikke 
omfattet af udvekslingen af tjenesteydelser.

4. For så vidt angår notarer er de officielt 
bekræftede dokumenter og andre 
autentificeringsaktiviteter eller andre 
retlige funktioner ikke omfattet af 
udvekslingen af tjenesteydelser.
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Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 387
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende indsættes som stk. 4: udgår
‘
4. For så vidt angår notarer er de officielt 
bekræftede dokumenter og andre 
autentificeringsaktiviteter, der kræver 
værtsmedlemsstatens påstempling, ikke 
omfattet af udvekslingen af 
tjenesteydelser.
’

Or. fr

Ændringsforslag 388
Emilie Turunen

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



AM\916300DA.doc 77/88 PE498.001v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) Når tjenesteyderen første gang 
udfører en tjenesteydelse inden for 
lovregulerede erhverv med tvingende krav 
i forbindelse med hensynet til 
offentligheden, og som ikke er omfattet af 
automatisk anerkendelse i henhold til 
afsnit III, kapitel III, kan den kompetente 
myndighed i værtsmedlemsstaten 
kontrollere tjenesteyderens 
erhvervsmæssige kvalifikationer, inden 
den pågældende første gang udøver 
tjenesteydelsen. Den forudgående kontrol 
kan kun foretages, når formålet med 
kontrollen er at undgå alvorlig skade for 
sundhed eller sikkerhed for 
tjenestemodtageren, tjenesteyderen eller 
offentligheden generelt på grund af 
tjenesteyderens manglende 
erhvervsmæssige kvalifikationer, og når 
den ikke er mere omfattende end 
nødvendigt med henblik herpå.

Or. en

Ændringsforslag 389
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a – nr. i
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 7 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) for erhverv inden for sikkerhedssektoren 
og sundhedssektoren, bevis for, at den 
pågældende ikke er frakendt retten til at 
udøve denne virksomhed, hverken 
midlertidigt eller endeligt, eller er idømt 
nogen straffedom, såfremt medlemsstaten 
stiller krav herom for sine egne 
statsborgere.

e) for erhverv inden for 
sikkerhedssektoren, sundhedssektoren og
erhverv, der involverer dagligt arbejde 
med børn og unge, bevis for, at den 
pågældende ikke er frakendt retten til at 
udøve denne virksomhed, hverken 
midlertidigt eller endeligt, eller er idømt 
nogen straffedom, såfremt medlemsstaten 
stiller krav herom for sine egne 



PE498.001v01-00 78/88 AM\916300DA.doc

DA

statsborgere.

Or. en

Ændringsforslag 390
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a – nr. ii
COM(2011)833
Artikel 4 f – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) med hensyn til de uddannelsesbeviser, 
der er nævnt i artikel 21, stk. 1, og med 
hensyn til certifikater for erhvervede 
rettigheder, jf. artikel 23, 26, 27, 30, 33, 
33a, 37, 39 og 43, bevis for kendskab til 
værtsmedlemsstatens sprog.

f) for erhverv, der har konsekvenser for 
patientsikkerheden, med hensyn til de 
uddannelsesbeviser, der er nævnt i artikel 
21, stk. 1, og med hensyn til certifikater for 
erhvervede rettigheder, jf. artikel 23, 26, 
27, 30, 33, 33a, 37, 39 og 43, bevis for 
kendskab til værtsmedlemsstatens officielle 
eller et af de officielle sprog.

Or. en

Ændringsforslag 391
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a – nr. ii
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 7 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) med hensyn til de uddannelsesbeviser, 
der er nævnt i artikel 21, stk. 1, og med 
hensyn til certifikater for erhvervede 
rettigheder, jf. artikel 23, 26, 27, 30, 33, 
33a, 37, 39 og 43, bevis for kendskab til 
værtsmedlemsstatens sprog.

f) med hensyn til de uddannelsesbeviser, 
der er nævnt i artikel 21, stk. 1, og med 
hensyn til certifikater for erhvervede 
rettigheder, jf. artikel 23, 26, 27, 30, 33, 
33a, 37, 39 og 43, bevis for kendskab til
det sprog, som pågældende 
erhvervsudøver skal anvende i sit erhverv, 
og som skal være et af
værtsmedlemsstatens officielle sprog.
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Or. en

Ændringsforslag 392
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når tjenesteyderen første gang udfører 
en tjenesteydelse inden for lovregulerede 
erhverv, der har konsekvenser for den 
offentlige sundhed og sikkerhed, og som 
ikke er omfattet af automatisk anerkendelse 
i henhold til kapitel II eller III i afsnit III, 
kan den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten kontrollere 
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer, inden den pågældende 
første gang udfører tjenesteydelsen. Den 
forudgående kontrol kan kun foretages, når 
formålet med kontrollen er at undgå 
alvorlig skade for tjenestemodtagerens 
sundhed eller sikkerhed på grund af 
tjenesteyderens manglende 
erhvervsmæssige kvalifikationer, og når 
den ikke er mere omfattende end 
nødvendigt med henblik herpå.

4. Når tjenesteyderen første gang udfører 
en tjenesteydelse inden for lovregulerede 
erhverv med tvingende krav i forbindelse 
med hensynet til offentligheden, og som 
ikke er omfattet af automatisk anerkendelse 
i henhold til kapitel III i afsnit III, kan den 
kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten kontrollere 
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer, inden den pågældende 
første gang udfører tjenesteydelsen. Den 
forudgående kontrol kan kun foretages, når 
formålet med kontrollen er at undgå 
alvorlig skade for tjenestemodtagerens, 
tjenesteyderens eller den generelle 
offentligheds sundhed eller sikkerhed på 
grund af tjenesteyderens manglende 
erhvervsmæssige kvalifikationer, og når 
den ikke er mere omfattende end 
nødvendigt med henblik herpå.

Or. en

Ændringsforslag 393
Anna Hedh

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

4. Når tjenesteyderen første gang udfører 
en tjenesteydelse inden for lovregulerede 
erhverv, der har konsekvenser for den 
offentlige sundhed og sikkerhed, og som 
ikke er omfattet af automatisk anerkendelse 
i henhold til kapitel II eller III i afsnit III, 
kan den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten kontrollere 
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer, inden den pågældende 
første gang udfører tjenesteydelsen. Den 
forudgående kontrol kan kun foretages, når 
formålet med kontrollen er at undgå 
alvorlig skade for tjenestemodtagerens
sundhed eller sikkerhed på grund af 
tjenesteyderens manglende 
erhvervsmæssige kvalifikationer, og når 
den ikke er mere omfattende end 
nødvendigt med henblik herpå.

4. Når tjenesteyderen første gang udfører 
en tjenesteydelse inden for lovregulerede 
erhverv, der har konsekvenser for den 
offentlige sundhed og sikkerhed, og som 
ikke er omfattet af automatisk anerkendelse 
i henhold til kapitel II eller III i afsnit III, 
kan den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten kontrollere 
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer, inden den pågældende 
første gang udfører tjenesteydelsen. Den 
forudgående kontrol kan kun foretages, når 
formålet med kontrollen er at undgå 
alvorlig skade for nogens sundhed eller 
sikkerhed på grund af tjenesteyderens 
manglende erhvervsmæssige 
kvalifikationer, og når den ikke er mere 
omfattende end nødvendigt med henblik 
herpå.

Or. sv

Begrundelse

Dette er bedre i overensstemmelse med Kommissionens begrundelser.

Ændringsforslag 394
Emilie Turunen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når tjenesteyderen første gang udfører 
en tjenesteydelse inden for lovregulerede 
erhverv, der har konsekvenser for den 
offentlige sundhed og sikkerhed, og som 
ikke er omfattet af automatisk anerkendelse 
i henhold til kapitel II eller III i afsnit III, 
kan den kompetente myndighed i 

4. Når tjenesteyderen første gang udfører 
en tjenesteydelse inden for lovregulerede 
erhverv med tvingende krav i forbindelse
med hensynet til offentligheden, og som 
ikke er omfattet af automatisk anerkendelse 
i henhold til kapitel III i afsnit III, kan den 
kompetente myndighed i 
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værtsmedlemsstaten kontrollere 
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer, inden den pågældende 
første gang udfører tjenesteydelsen. Den 
forudgående kontrol kan kun foretages, når 
formålet med kontrollen er at undgå 
alvorlig skade for tjenestemodtagerens 
sundhed eller sikkerhed på grund af 
tjenesteyderens manglende 
erhvervsmæssige kvalifikationer, og når 
den ikke er mere omfattende end 
nødvendigt med henblik herpå.

værtsmedlemsstaten kontrollere 
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer, inden den pågældende
første gang udfører tjenesteydelsen. Den 
forudgående kontrol kan kun foretages, når 
formålet med kontrollen er at undgå 
alvorlig skade for tjenestemodtagerens, 
tjenesteyderens eller den generelle 
offentligheds sundhed eller sikkerhed på 
grund af tjenesteyderens manglende 
erhvervsmæssige kvalifikationer, og når 
den ikke er mere omfattende end 
nødvendigt med henblik herpå.

Or. en

Ændringsforslag 395
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når tjenesteyderen første gang udfører 
en tjenesteydelse inden for lovregulerede 
erhverv, der har konsekvenser for den 
offentlige sundhed og sikkerhed, og som 
ikke er omfattet af automatisk anerkendelse 
i henhold til kapitel II eller III i afsnit III,
kan den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten kontrollere
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer, inden den pågældende 
første gang udfører tjenesteydelsen. Den 
forudgående kontrol kan kun foretages, 
når formålet med kontrollen er at undgå 
alvorlig skade for tjenestemodtagerens 
sundhed eller sikkerhed på grund af 
tjenesteyderens manglende 
erhvervsmæssige kvalifikationer, og når 
den ikke er mere omfattende end 
nødvendigt med henblik herpå.

4. Når tjenesteyderen første gang udfører 
en tjenesteydelse inden for lovregulerede 
erhverv, der har konsekvenser for den 
offentlige sundhed og sikkerhed, og som 
ikke er omfattet af automatisk anerkendelse 
i henhold til kapitel II eller III i afsnit III,
kontrollerer den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten tjenesteyderens
erhvervsmæssige kvalifikationer, inden den 
pågældende første gang udfører 
tjenesteydelsen.
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Or. en

Ændringsforslag 396
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen, hvilke erhverv der kræver 
forudgående kontrol af kvalifikationer 
med henblik på at undgå alvorlig skade 
for tjenestemodtagerens sundhed eller 
sikkerhed i henhold til nationale love og 
forskrifter. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen en særlig begrundelse for 
opførelse af disse erhverv på listen.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 397
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, 
hvilke erhverv der kræver forudgående 
kontrol af kvalifikationer med henblik på at 
undgå alvorlig skade for
tjenestemodtagerens sundhed eller 
sikkerhed i henhold til nationale love og 
forskrifter. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen en særlig begrundelse for 
opførelse af disse erhverv på listen.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, 
hvilke erhverv der kræver forudgående 
kontrol af kvalifikationer med henblik på at 
undgå alvorlig skade for den offentlige 
interesse i henhold til nationale love og 
forskrifter. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen en særlig begrundelse for 
opførelse af disse erhverv på listen.
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Or. en

Ændringsforslag 398
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, 
hvilke erhverv der kræver forudgående 
kontrol af kvalifikationer med henblik på at 
undgå alvorlig skade for 
tjenestemodtagerens sundhed eller 
sikkerhed i henhold til nationale love og 
forskrifter. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen en særlig begrundelse for 
opførelse af disse erhverv på listen.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, 
hvilke erhverv der kræver forudgående 
kontrol af kvalifikationer med henblik på at 
undgå alvorlig skade for 
tjenestemodtagerens, tjenesteyderens eller 
den generelle offentligheds sundhed eller 
sikkerhed i henhold til nationale love og 
forskrifter. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen en særlig begrundelse for 
opførelse af disse erhverv på listen.

Or. en

Ændringsforslag 399
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra c
COM(2011)833
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er en væsentlig forskel mellem 
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer og den uddannelse, der 
kræves i værtsmedlemsstaten, og denne 
forskel kan skade den offentlige sikkerhed 
eller sundhed og ikke kan opvejes af 
tjenesteyderen gennem erhvervserfaring 
eller livslang læring, skal 
værtsmedlemsstaten give tjenesteyderen 

Hvis der er en væsentlig forskel mellem 
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer og den uddannelse, der 
kræves i værtsmedlemsstaten, og denne 
forskel kan skade den offentlige sikkerhed 
eller sundhed og ikke kan opvejes af 
tjenesteyderen gennem erhvervserfaring 
eller livslang læring, skal 
værtsmedlemsstaten give tjenesteyderen 
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mulighed for at bevise, at han har erhvervet 
den manglende viden eller kompetence, 
navnlig ved hjælp af en egnethedsprøve. 
Under alle omstændigheder skal udførelsen 
af tjenesteydelsen kunne begynde inden en 
måned efter, at der er truffet afgørelse i 
henhold til tredje afsnit.

mulighed for at bevise, at han har erhvervet 
den manglende viden eller kompetence, 
navnlig ved hjælp af en egnethedsprøve
eller en prøvetid. Under alle 
omstændigheder skal udførelsen af 
tjenesteydelsen kunne begynde inden en 
måned efter, at der er truffet afgørelse i 
henhold til tredje afsnit.

Or. en

Begrundelse

Både prøvetider og prøver skal tilbydes som muligheder for sundhedsfaglige personer. Dette 
er en bedre måde at sikre, at sådanne personer tilegner sig de manglende færdigheder 
gennem praktisk uddannelse.

Ændringsforslag 400
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er en væsentlig forskel mellem 
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer og den uddannelse, der 
kræves i værtsmedlemsstaten, og denne 
forskel kan skade den offentlige sikkerhed 
eller sundhed og ikke kan opvejes af 
tjenesteyderen gennem erhvervserfaring 
eller livslang læring, skal 
værtsmedlemsstaten give tjenesteyderen 
mulighed for at bevise, at han har erhvervet 
den manglende viden eller kompetence, 
navnlig ved hjælp af en egnethedsprøve. 
Under alle omstændigheder skal udførelsen 
af tjenesteydelsen kunne begynde inden en 
måned efter, at der er truffet afgørelse i 
henhold til tredje afsnit.

Hvis der er en væsentlig forskel mellem 
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer og den uddannelse, der 
kræves i værtsmedlemsstaten, og denne 
forskel kan skade den offentlige interesse
og ikke kan opvejes af tjenesteyderen 
gennem erhvervserfaring eller livslang 
læring, skal værtsmedlemsstaten give 
tjenesteyderen mulighed for at bevise, at 
han har erhvervet den manglende viden 
eller kompetence, navnlig ved hjælp af en 
egnethedsprøve. Under alle 
omstændigheder skal udførelsen af 
tjenesteydelsen kunne begynde inden en 
måned efter, at der er truffet afgørelse i 
henhold til tredje afsnit.

Or. en
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Ændringsforslag 401
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er en væsentlig forskel mellem 
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer og den uddannelse, der 
kræves i værtsmedlemsstaten, og denne 
forskel kan skade den offentlige sikkerhed 
eller sundhed og ikke kan opvejes af 
tjenesteyderen gennem erhvervserfaring 
eller livslang læring, skal 
værtsmedlemsstaten give tjenesteyderen 
mulighed for at bevise, at han har erhvervet 
den manglende viden eller kompetence, 
navnlig ved hjælp af en egnethedsprøve. 
Under alle omstændigheder skal udførelsen 
af tjenesteydelsen kunne begynde inden en 
måned efter, at der er truffet afgørelse i 
henhold til tredje afsnit.

Hvis der er en væsentlig forskel mellem 
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer og den uddannelse, der 
kræves i værtsmedlemsstaten, og denne 
forskel kan skade den offentlige sikkerhed 
eller sundhed og ikke kan opvejes af 
tjenesteyderens erhvervserfaring, skal 
værtsmedlemsstaten give tjenesteyderen 
mulighed for at bevise, at han har erhvervet 
den manglende viden eller kompetence, 
navnlig ved hjælp af en egnethedsprøve. 
Under alle omstændigheder skal udførelsen 
af tjenesteydelsen kunne begynde inden en 
måned efter, at der er truffet afgørelse i 
henhold til tredje afsnit.

Or. de

Ændringsforslag 402
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er en væsentlig forskel mellem 
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer og den uddannelse, der 
kræves i værtsmedlemsstaten, og denne 
forskel kan skade den offentlige sikkerhed 

Hvis der er en væsentlig forskel mellem 
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer og den uddannelse, der 
kræves i værtsmedlemsstaten, og denne 
forskel kan skade den offentlige sikkerhed 
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eller sundhed og ikke kan opvejes af 
tjenesteyderen gennem erhvervserfaring 
eller livslang læring, skal 
værtsmedlemsstaten give tjenesteyderen 
mulighed for at bevise, at han har erhvervet 
den manglende viden eller kompetence, 
navnlig ved hjælp af en egnethedsprøve. 
Under alle omstændigheder skal udførelsen 
af tjenesteydelsen kunne begynde inden en 
måned efter, at der er truffet afgørelse i 
henhold til tredje afsnit.

eller sundhed eller vedrører kendskab til 
medlemsstaternes kulturarv eller miljø, 
når dette er relevant, skal 
værtsmedlemsstaten give tjenesteyderen 
mulighed for at bevise, at han har erhvervet 
den manglende viden eller kompetence, 
navnlig ved hjælp af en egnethedsprøve. 
Under alle omstændigheder skal udførelsen 
af tjenesteydelsen kunne begynde inden en 
måned efter, at der er truffet afgørelse i 
henhold til tredje afsnit.

Or. it

Begrundelse

Medlemsstaten skal ikke kunne kræve bevis for de kundskaber og kompetencer, der er 
nødvendige til at udøve erhvervet, undtagen når der er forskelle, som kan skade den offentlige 
sikkerhed eller sundhed. Når det er relevant for udøvelsen af erhvervet, skal der også være 
mulighed for at kræve bevis for kendskab til en medlemsstats kulturarv eller miljø.

Ændringsforslag 403
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er en væsentlig forskel mellem 
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer og den uddannelse, der 
kræves i værtsmedlemsstaten, og denne 
forskel kan skade den offentlige sikkerhed 
eller sundhed og ikke kan opvejes af 
tjenesteyderen gennem erhvervserfaring 
eller livslang læring, skal 
værtsmedlemsstaten give tjenesteyderen 
mulighed for at bevise, at han har erhvervet 
den manglende viden eller kompetence, 
navnlig ved hjælp af en egnethedsprøve. 
Under alle omstændigheder skal udførelsen 
af tjenesteydelsen kunne begynde inden en 
måned efter, at der er truffet afgørelse i 

Hvis der er en væsentlig forskel mellem 
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer og den uddannelse, der 
kræves i værtsmedlemsstaten, og denne 
forskel kan skade den offentlige sikkerhed 
eller sundhed eller forbrugernes 
rettigheder, eller strider mod tvingende 
almene hensyn, og ikke kan opvejes af 
tjenesteyderen gennem erhvervserfaring 
eller livslang læring, skal 
værtsmedlemsstaten give tjenesteyderen 
mulighed for at bevise, at han har erhvervet 
den manglende viden eller kompetence, 
navnlig ved hjælp af en egnethedsprøve. 
Under alle omstændigheder skal udførelsen 
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henhold til tredje afsnit. af tjenesteydelsen kunne begynde inden en 
måned efter, at der er truffet afgørelse i 
henhold til tredje afsnit.

Or. it

Ændringsforslag 404
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er en væsentlig forskel mellem 
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer og den uddannelse, der 
kræves i værtsmedlemsstaten, og denne 
forskel kan skade den offentlige sikkerhed 
eller sundhed og ikke kan opvejes af 
tjenesteyderen gennem erhvervserfaring 
eller livslang læring, skal 
værtsmedlemsstaten give tjenesteyderen 
mulighed for at bevise, at han har erhvervet 
den manglende viden eller kompetence, 
navnlig ved hjælp af en egnethedsprøve. 
Under alle omstændigheder skal udførelsen 
af tjenesteydelsen kunne begynde inden en 
måned efter, at der er truffet afgørelse i 
henhold til tredje afsnit.

Hvis der er en væsentlig forskel mellem 
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer og den uddannelse, der 
kræves i værtsmedlemsstaten, og denne 
forskel kan skade den offentlige sikkerhed 
eller sundhed og ikke kan opvejes af 
tjenesteyderen gennem erhvervserfaring 
eller en certificering af livslang læring fra 
kompetente myndigheder, skal 
værtsmedlemsstaten give tjenesteyderen 
mulighed for at bevise, at han har erhvervet 
den manglende viden eller kompetence, 
navnlig ved hjælp af en egnethedsprøve. 
Under alle omstændigheder skal udførelsen 
af tjenesteydelsen kunne begynde inden en 
måned efter, at der er truffet afgørelse i 
henhold til tredje afsnit.

Or. el

Begrundelse

Afklaring af valgfriheden omkring indførelsen af erhvervspas.

Ændringsforslag 405
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foreligger der ikke svar fra den 
kompetente myndighed inden for de 
frister, der er fastsat i tredje og fjerde 
afsnit, kan tjenesteydelsen udføres.

udgår

Or. de


