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Amendement 254
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
oorsprong bevestigt de ontvangst van de 
aanvraag en deelt de aanvrager in 
voorkomend geval onverwijld mee welke 
documenten mogelijk ontbreken. Ze maakt 
voor de aanvraag een bestand met alle 
ondersteunende documenten aan in het 
Informatiesysteem interne markt (IMI) dat 
werd ingesteld bij Verordening (EU) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad(*). Indien eenzelfde aanvrager 
meerdere aanvragen doet, mag de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong of 
de ontvangende lidstaat geen herindiening 
verlangen van documenten die al in het 
IMI-bestand zijn opgenomen en nog steeds 
geldig zijn.

3. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong bevestigt de ontvangst van 
de aanvraag en deelt de aanvrager in 
voorkomend geval binnen drie werkdagen
mee welke documenten mogelijk 
ontbreken. Ze maakt voor de aanvraag een 
bestand met alle ondersteunende 
gecertificeerde en geldige documenten aan
in het Informatiesysteem interne markt 
(IMI) dat werd ingesteld bij Verordening 
(EU) nr. [] van het Europees Parlement en 
de Raad(*). Indien eenzelfde aanvrager 
meerdere aanvragen doet, mag de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
oorsprong of de ontvangende lidstaat geen 
herindiening verlangen van documenten 
die al in het IMI-bestand zijn opgenomen 
en nog steeds geldig zijn.

Or. fr

Amendement 255
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong bevestigt de ontvangst van 
de aanvraag en deelt de aanvrager in 
voorkomend geval onverwijld mee welke 
documenten mogelijk ontbreken. Ze maakt 
voor de aanvraag een bestand met alle 
ondersteunende documenten aan in het 

3. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong bevestigt de ontvangst van 
de aanvraag en deelt de aanvrager in 
voorkomend geval onverwijld mee welke 
documenten mogelijk ontbreken, die 
binnen een redelijk tijdsbestek moeten 
worden opgesteld en aan alle 
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Informatiesysteem interne markt (IMI) dat 
werd ingesteld bij Verordening (EU) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad(*). Indien eenzelfde aanvrager 
meerdere aanvragen doet, mag de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
oorsprong of de ontvangende lidstaat geen 
herindiening verlangen van documenten 
die al in het IMI-bestand zijn opgenomen 
en nog steeds geldig zijn.

formaliteiten moeten voldoen. Ze maakt 
voor de aanvraag een bestand met alle 
ondersteunende documenten aan in het 
Informatiesysteem interne markt (IMI) dat 
werd ingesteld bij Verordening (EU) nr. [] 
van het Europees Parlement en de Raad(*). 
Indien eenzelfde aanvrager meerdere 
aanvragen doet, mag de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van oorsprong of de 
ontvangende lidstaat geen herindiening 
verlangen van documenten die al in het 
IMI-bestand zijn opgenomen en nog steeds 
geldig zijn.

Or. it

Amendement 256
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Onverminderd de artikelen 4 ter en 
4 quater, blijft de Europese beroepskaart 
gelden zolang de houder het recht 
behoudt om in de lidstaat van oorsprong 
te werken op basis van de in het IMI-
bestand opgeslagen documenten en 
informatie. De Europese beroepskaart 
dient regelmatig, of in overeenstemming 
met de bepalingen van de ontvangende 
lidstaat voor het desbetreffende beroep, te 
worden vernieuwd.

Or. en

Amendement 257
Heide Rühle

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

4. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen tot 
nadere omschrijving van de technologische 
specificaties, de maatregelen die nodig zijn 
om de integriteit, vertrouwelijkheid en 
nauwkeurigheid van de gegevens op de 
Europese beroepskaart en in het IMI-
bestand te waarborgen, de voorwaarden en 
de procedures voor de 
terbeschikkingstelling van de Europese 
beroepskaart aan de houder. Deze 
uitvoeringsbesluiten worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 58 bedoelde 
raadplegingsprocedure.

4. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen tot 
nadere omschrijving van de technologische 
specificaties, de maatregelen die nodig zijn 
om de integriteit, vertrouwelijkheid en 
nauwkeurigheid van de gegevens op de 
Europese beroepskaart en in het IMI-
bestand te waarborgen, de voorwaarden en 
de procedures voor de 
terbeschikkingstelling van de Europese 
beroepskaart aan de houder. Deze 
uitvoeringsbesluiten worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 58 bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. de

Motivering

Bij veelzijdige toegang zouden er problemen kunnen ontstaan met de gegevensbescherming.

Amendement 258
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen tot 
nadere omschrijving van de technologische 
specificaties, de maatregelen die nodig zijn 
om de integriteit, vertrouwelijkheid en 
nauwkeurigheid van de gegevens op de 
Europese beroepskaart en in het IMI-
bestand te waarborgen, de voorwaarden en 
de procedures voor de 
terbeschikkingstelling van de Europese 
beroepskaart aan de houder, met inbegrip 
van de mogelijkheid om het bestand te 
downloaden of te updaten. Deze 
uitvoeringsbesluiten worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 58 bedoelde 

4. De Commissie kan, na raadpleging van 
beroepsorganisaties en belanghebbenden, 
zoals bepaald in de artikelen 57 quater en 
58 bis, en rekening houdende met hun 
voorstellen, uitvoeringshandelingen 
vaststellen tot nadere omschrijving van de 
technologische specificaties, de 
maatregelen die nodig zijn om de 
integriteit, vertrouwelijkheid en 
nauwkeurigheid van de gegevens op de 
Europese beroepskaart en in het IMI-
bestand te waarborgen, de voorwaarden en 
de procedures voor de
terbeschikkingstelling van de Europese 
beroepskaart aan de houder, met inbegrip 
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raadplegingsprocedure. van de mogelijkheid om het bestand te 
downloaden of te updaten. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 58 bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 259
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tijdelijke mobiliteit
Na raadpleging van de belanghebbenden, 
zoals bepaald in artikel 58 quater, wordt 
de Commissie gemachtigd om middels 
gedelegeerde handelingen een lijst van 
beroepen aan te nemen in het kader 
waarvan regelmatig naar andere lidstaten 
wordt gereisd om gedurende een korte 
periode diensten te verrichten. Beroepen 
die op die lijst voorkomen, zullen hun 
beroepskaart voor onbepaalde duur 
jaarlijks moeten vernieuwen.

Or. en

Amendement 260
Emma McClarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europese beroepskaart voor het tijdelijk 
verrichten van diensten die niet onder 
artikel 7, lid 4, vallen

Europese beroepskaart voor het tijdelijk 
verrichten van diensten die niet onder 
artikel 7, lid 4, vallen en voor beroepen in 
de gezondheidszorg die een automatische 
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erkenning krachtens Richtlijn 
2005/36/EG genieten.

Or. en

Motivering

Voor sectorale beroepen in de gezondheidszorg moeten de bevoegde autoriteiten in de 
ontvangende lidstaat verantwoordelijk blijven voor het valideren van de Europese beroepskaart.

Amendement 261
Emma McClarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert de aanvraag en 
maakt en valideert een Europese 
beroepskaart binnen twee weken na 
ontvangst van een volledige aanvraag. Ze 
stelt de aanvrager en de lidstaat waar de 
aanvrager diensten wil verrichten in 
kennis van de validering van de Europese 
beroepskaart. De toezending van de 
valideringsinformatie aan de ontvangende 
lidstaat geldt als de in artikel 7 bedoelde 
verklaring. De ontvangende lidstaat kan de 
volgende twee jaar geen aanvullende 
verklaring in de zin van artikel 7 eisen.

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert de aanvraag en de 
begeleidende documenten en geeft een 
Europese beroepskaart af binnen een 
maand na ontvangst van een volledige 
aanvraag. Ze stuurt de Europese 
beroepskaart onmiddellijk naar de 
bevoegde autoriteit van de betrokken 
ontvangende lidstaat en stelt de aanvrager 
daarvan in kennis. De ontvangende 
lidstaat stelt de in artikel 7 bedoelde 
verklaring op. De ontvangende lidstaat kan 
de volgende jaren geen aanvullende 
verklaring in de zin van artikel 7 eisen.

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten een realistischere termijn krijgen om de aanvragen te 
bestuderen. De geldigheidsduur van de verklaring moet korter zijn dan twee jaar, om de 
consumentenbescherming te verzekeren.

Amendement 262
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert de aanvraag en 
maakt en valideert een Europese 
beroepskaart binnen twee weken na 
ontvangst van een volledige aanvraag. Ze 
stelt de aanvrager en de lidstaat waar de 
aanvrager diensten wil verrichten in kennis 
van de validering van de Europese 
beroepskaart. De toezending van de 
valideringsinformatie aan de ontvangende 
lidstaat geldt als de in artikel 7 bedoelde 
verklaring. De ontvangende lidstaat kan de
volgende twee jaar geen aanvullende 
verklaring in de zin van artikel 7 eisen.

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert de aanvraag en 
maakt een Europese beroepskaart binnen 
vier weken na ontvangst van de volledige 
aanvraag. Ze stelt de aanvrager en de 
lidstaat waar de aanvrager diensten wil 
verrichten in kennis van het feit dat de 
Europese beroepskaart is aangemaakt. De 
toezending van de informatie dat de 
beroepskaart is aangemaakt aan de 
ontvangende lidstaat geldt als de in artikel 
7 bedoelde verklaring. De ontvangende 
lidstaat kan het volgende jaar geen 
aanvullende verklaring in de zin van artikel 
7 eisen.

Or. de

Amendement 263
Sirpa Pietikäinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert de aanvraag en 
maakt en valideert een Europese 
beroepskaart binnen twee weken na 
ontvangst van een volledige aanvraag. Ze 
stelt de aanvrager en de lidstaat waar de 
aanvrager diensten wil verrichten in kennis 
van de validering van de Europese 
beroepskaart. De toezending van de 
valideringsinformatie aan de ontvangende 
lidstaat geldt als de in artikel 7 bedoelde 
verklaring. De ontvangende lidstaat kan de 
volgende twee jaar geen aanvullende 
verklaring in de zin van artikel 7 eisen.

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert de aanvraag en 
maakt en valideert een Europese 
beroepskaart binnen een maand na 
ontvangst van een volledige aanvraag. Ze 
stelt de aanvrager en de lidstaat waar de 
aanvrager diensten wil verrichten in kennis 
van de validering van de Europese 
beroepskaart. De toezending van de 
valideringsinformatie aan de ontvangende 
lidstaat geldt als de in artikel 7 bedoelde 
verklaring. De ontvangende lidstaat kan de 
volgende twee jaar geen aanvullende 
verklaring in de zin van artikel 7 eisen.

Or. en
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Amendement 264
Frank Engel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert de aanvraag en 
maakt en valideert een Europese 
beroepskaart binnen twee weken na 
ontvangst van een volledige aanvraag. Ze 
stelt de aanvrager en de lidstaat waar de 
aanvrager diensten wil verrichten in kennis 
van de validering van de Europese 
beroepskaart. De toezending van de 
valideringsinformatie aan de ontvangende 
lidstaat geldt als de in artikel 7 bedoelde 
verklaring. De ontvangende lidstaat kan de 
volgende twee jaar geen aanvullende 
verklaring in de zin van artikel 7 eisen.

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert de aanvraag en 
maakt en valideert een Europese 
beroepskaart binnen vier weken na 
ontvangst van een volledige aanvraag. Ze 
stelt de aanvrager en de lidstaat waar de 
aanvrager diensten wil verrichten in kennis 
van de validering van de Europese 
beroepskaart. De toezending van de 
valideringsinformatie aan de ontvangende 
lidstaat geldt als de in artikel 7 bedoelde 
verklaring. De ontvangende lidstaat kan de 
volgende twee jaar geen aanvullende 
verklaring in de zin van artikel 7 eisen.

Or. 

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert de aanvraag en 
maakt en valideert een Europese 
beroepskaart binnen twee weken na 
ontvangst van een volledige aanvraag. Ze 
stelt de aanvrager en de lidstaat waar de 
aanvrager diensten wil verrichten in 
kennis van de validering van de Europese 
beroepskaart. De toezending van de
valideringsinformatie aan de ontvangende 

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert de aanvraag en 
maakt en valideert een Europese 
beroepskaart binnen een maand na 
ontvangst van een volledige aanvraag. Ze 
stuurt de Europese beroepskaart naar de 
ontvangende lidstaat en stelt de aanvrager 
hiervan in kennis. De toezending van de 
Europese beroepskaart aan de 
ontvangende lidstaat geldt als de in artikel 
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lidstaat geldt als de in artikel 7 bedoelde 
verklaring. De ontvangende lidstaat kan de 
volgende twee jaar geen aanvullende 
verklaring in de zin van artikel 7 eisen.

7 bedoelde verklaring. De ontvangende 
lidstaat kan de volgende twee jaar geen 
aanvullende verklaring in de zin van artikel 
7 eisen.

Or. en

Amendement 266
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert de aanvraag en 
maakt en valideert een Europese 
beroepskaart binnen twee weken na 
ontvangst van een volledige aanvraag. Ze 
stelt de aanvrager en de lidstaat waar de 
aanvrager diensten wil verrichten in kennis 
van de validering van de Europese 
beroepskaart. De toezending van de 
valideringsinformatie aan de ontvangende 
lidstaat geldt als de in artikel 7 bedoelde 
verklaring. De ontvangende lidstaat kan 
de volgende twee jaar geen aanvullende 
verklaring in de zin van artikel 7 eisen.

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert de aanvraag en 
maakt en valideert een Europese 
beroepskaart binnen de termijn die is 
vastgesteld in artikel 4 quinquies, onder 
punt 5. Ze stelt de aanvrager en de lidstaat 
waar de aanvrager diensten wil verrichten 
in kennis van de validering van de 
Europese beroepskaart. De toezending van 
de valideringsinformatie aan de 
ontvangende lidstaat geldt als de in artikel 
7 bedoelde verklaring. Zulke 
beroepskaarten dienen jaarlijks te worden 
vernieuwd.

Or. en

Amendement 267
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert de aanvraag en 
maakt en valideert een Europese 
beroepskaart binnen twee weken na 

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert de aanvraag en 
maakt en valideert een Europese 
beroepskaart binnen een maand na 
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ontvangst van een volledige aanvraag. Ze 
stelt de aanvrager en de lidstaat waar de 
aanvrager diensten wil verrichten in kennis 
van de validering van de Europese 
beroepskaart. De toezending van de 
valideringsinformatie aan de ontvangende 
lidstaat geldt als de in artikel 7 bedoelde 
verklaring. De ontvangende lidstaat kan de 
volgende twee jaar geen aanvullende 
verklaring in de zin van artikel 7 eisen.

ontvangst van een volledige aanvraag. Ze 
stelt de aanvrager en de lidstaat waar de 
aanvrager diensten wil verrichten in kennis 
van de validering van de Europese 
beroepskaart. De toezending van de 
valideringsinformatie aan de ontvangende 
lidstaat geldt als de in artikel 7 bedoelde 
verklaring. De ontvangende lidstaat kan de 
volgende twee jaar geen aanvullende 
verklaring in de zin van artikel 7 eisen.

Or. fi

Amendement 268
Mikael Gustafsson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert de aanvraag en 
maakt en valideert een Europese 
beroepskaart binnen twee weken na 
ontvangst van een volledige aanvraag. Ze 
stelt de aanvrager en de lidstaat waar de 
aanvrager diensten wil verrichten in kennis 
van de validering van de Europese 
beroepskaart. De toezending van de 
valideringsinformatie aan de ontvangende 
lidstaat geldt als de in artikel 7 bedoelde 
verklaring. De ontvangende lidstaat kan 
de volgende twee jaar geen aanvullende 
verklaring in de zin van artikel 7 eisen.

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert de aanvraag en 
maakt en valideert een Europese 
beroepskaart binnen twee weken na 
ontvangst van een volledige aanvraag. Ze 
stelt de aanvrager en de lidstaat waar de 
aanvrager diensten wil verrichten in kennis 
van de validering van de Europese 
beroepskaart. De toezending van de 
valideringsinformatie aan de ontvangende 
lidstaat geldt als de in artikel 7 bedoelde 
verklaring.

Or. en

Amendement 269
Phil Prendergast

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

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert de aanvraag en 
maakt en valideert een Europese 
beroepskaart binnen twee weken na 
ontvangst van een volledige aanvraag. Ze 
stelt de aanvrager en de lidstaat waar de 
aanvrager diensten wil verrichten in kennis 
van de validering van de Europese 
beroepskaart. De toezending van de 
valideringsinformatie aan de ontvangende 
lidstaat geldt als de in artikel 7 bedoelde 
verklaring. De ontvangende lidstaat kan de 
volgende twee jaar geen aanvullende 
verklaring in de zin van artikel 7 eisen.

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert de aanvraag en 
maakt en valideert een Europese 
beroepskaart binnen twee weken na 
ontvangst van een volledige aanvraag. Ze 
stelt de aanvrager en de lidstaat waar de 
aanvrager diensten wil verrichten in kennis 
van de validering van de Europese 
beroepskaart. De toezending van de 
valideringsinformatie aan de ontvangende 
lidstaat geldt als de in artikel 7 bedoelde 
verklaring. De ontvangende lidstaat kan 
behoudens dringende redenen de 
volgende twee jaar geen aanvullende 
verklaring in de zin van artikel 7 eisen.

Or. en

Amendement 270
Emma McClarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In gevallen waarin noch het beroep 
noch de opleiding die toegang geeft tot het 
beroep gereglementeerd is in de lidstaat 
van oorsprong, bekrachtigt de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat op zijn minst de 
wettelijke status van de aanvrager en de 
echtheid en volledigheid van de 
ingediende documenten.

Or. en

Amendement 271
Emma McClarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Na afronding van een proefproject 
voor een specifiek beroep waarbij de 
relevante bevoegde autoriteiten betrokken 
zijn, wordt de Commissie gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 58 
uitvoeringshandelingen vast te stellen tot 
vaststelling van een tijdspad voor de in lid 
1 vermelde procedure.

Or. en

Amendement 272
Emma McClarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tegen de beslissing van de lidstaat van 
oorsprong, of het uitblijven ervan binnen 
de in lid 1 bedoelde termijn van twee 
weken, kan overeenkomstig nationaal recht 
beroep worden aangetekend.

2. Tegen de beslissing van de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong, of 
het uitblijven ervan binnen de in lid 1 
bedoelde termijn van een maand, kan 
overeenkomstig nationaal recht beroep 
worden aangetekend.

Or. en

Motivering

De termijn voor de verwerking van een aanvraag voor tijdelijke mobiliteit moet realistischer 
zijn.

Amendement 273
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 quater – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tegen de beslissing van de ontvangende 
lidstaat, of het uitblijven ervan binnen de 
in lid 1 bedoelde termijn van twee weken, 
kan overeenkomstig nationaal recht beroep 
worden aangetekend.

2. Tegen de beslissing van de lidstaat van 
oorsprong, of het uitblijven ervan binnen 
de in lid 1 bedoelde termijn van vier
weken, kan overeenkomstig nationaal recht 
beroep worden aangetekend.

Or. de

Amendement 274
Frank Engel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tegen de beslissing van de lidstaat van 
oorsprong, of het uitblijven ervan binnen 
de in lid 1 bedoelde termijn van twee
weken, kan overeenkomstig nationaal recht 
beroep worden aangetekend.

2. Tegen de beslissing van de lidstaat van 
oorsprong, of het uitblijven ervan binnen 
de in lid 1 bedoelde termijn van vier 
weken, kan overeenkomstig nationaal recht
beroep worden aangetekend.

Or. 

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tegen de beslissing van de lidstaat van 
oorsprong, of het uitblijven ervan binnen 
de in lid 1 bedoelde termijn van twee 
weken, kan overeenkomstig nationaal recht 
beroep worden aangetekend.

2. Tegen de beslissing van de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong, of 
het uitblijven ervan binnen de in lid 1 
bedoelde termijn van een maand, kan 
overeenkomstig nationaal recht beroep 
worden aangetekend.

Or. en
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Amendement 276
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tegen de beslissing van de lidstaat van 
oorsprong, of het uitblijven ervan binnen 
de in lid 1 bedoelde termijn van twee 
weken, kan overeenkomstig nationaal recht 
beroep worden aangetekend.

2. Tegen de beslissing van de lidstaat van 
oorsprong, of het uitblijven ervan binnen 
de in lid 5 vastgestelde termijn, kan 
overeenkomstig nationaal recht beroep 
worden aangetekend.

Or. en

Amendement 277
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de houder van een Europese 
beroepskaart diensten in andere dan de 
aanvankelijk conform lid 1 in kennis 
gestelde lidstaten wil verrichten of diensten 
wil blijven verrichten na de in lid 1 
bedoelde periode van twee jaar, kan hij de 
in lid 1 bedoelde Europese beroepskaart 
blijven gebruiken. In die gevallen legt de 
houder van de Europese beroepskaart de in 
artikel 7 bedoelde verklaring af.

3. Indien de houder van een Europese 
beroepskaart diensten in andere dan de 
aanvankelijk conform lid 1 in kennis 
gestelde lidstaten wil verrichten of diensten 
wil blijven verrichten na de in lid 1 
bedoelde periode van een jaar, kan hij de 
in lid 1 bedoelde Europese beroepskaart 
blijven gebruiken. In die gevallen legt de 
houder van de Europese beroepskaart de in 
artikel 7 bedoelde verklaring af.

Or. en

Amendement 278
Emma McClarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Europese beroepskaart blijft gelden 
zolang de houder het recht behoudt om in 
de lidstaat van oorsprong te werken op 
basis van de in het IMI-bestand opgeslagen 
documenten en informatie.

4. De Europese beroepskaart blijft gelden 
zolang de houder het recht behoudt om in 
de lidstaat van oorsprong te werken op 
basis van de in het IMI-bestand opgeslagen 
documenten en informatie of tenzij het de 
houder in een van de lidstaten verboden 
wordt om zijn beroep uit te oefenen.

Or. en

Amendement 279
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie wordt gemachtigd om, 
na raadpleging van beroepsorganisaties 
en belanghebbenden, zoals bepaald in de 
artikelen 57 quater en 58 bis, en rekening 
houdende met hun voorstellen, en in 
voorkomend geval met proefprojecten, 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot integratie van de voorstellen van dit 
forum of deze fora en van 
beroepsorganisaties ten aanzien van 
passende termijnen voor de goedkeuring 
en validatie van de beroepskaart voor het 
desbetreffende beroep. De Commissie 
publiceert deze termijnen.

Or. en

Amendement 280
Emma McClarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europese beroepskaart voor vestiging en 
voor tijdelijke verrichting van diensten 
zoals bedoeld in artikel 7, lid 4

Europese beroepskaart voor vestiging en 
voor tijdelijke verrichting van diensten 
zoals bedoeld in artikel 7, lid 4, en voor de 
tijdelijke verrichting van diensten door 
beoefenaars van beroepen in de 
gezondheidszorg die een automatische 
erkenning krachtens titel III, hoofdstuk 
III genieten

Or. en

Motivering

De ontvangende lidstaat dient te beslissen over de afgifte van de Europese beroepskaart voor 
vestiging, voor het tijdelijk of incidenteel verrichten van diensten krachtens artikel 7, lid 4, 
(gereglementeerde beroepen met implicaties voor de volksgezondheid of de openbare veiligheid) 
en voor het tijdelijk of incidenteel verrichten van diensten door beoefenaars van beroepen in de 
gezondheidszorg die een automatische erkenning krachtens titel III, hoofdstuk III, van Richtlijn 
2005/36/EG genieten. De sectorale beroepen in de gezondheidszorg zijn belangrijke verstrekkers 
van gezondheidszorg en houden een risico voor de openbare veiligheid in. Als er iets misloopt 
bij de zorgverstrekking, heeft dat niet alleen gevolgen voor de migrantpatiënt, maar ook voor het 
stelsel van gezondheidszorg van de ontvangende lidstaat.

Amendement 281
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na ontvangst van een volledige aanvraag 
voor een Europese beroepskaart, 
controleert en bekrachtigt de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong 
binnen twee weken de echtheid en 
geldigheid van de ingediende 
bewijsstukken, maakt zij de Europese 
beroepskaart, zendt zij deze kaart ter 
validering toe aan de bevoegde autoriteit 
van de ontvangende lidstaat en stelt zij 
deze autoriteit in kennis van het 
bijbehorende IMI-bestand. De aanvrager 

1. Na ontvangst van een volledige aanvraag 
voor een Europese beroepskaart, 
controleert en bekrachtigt de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong 
binnen vier weken de echtheid en 
geldigheid van de ingediende 
bewijsstukken, maakt zij de Europese 
beroepskaart, zendt zij deze kaart ter 
validering toe aan de bevoegde autoriteit 
van de ontvangende lidstaat en stelt zij 
deze autoriteit in kennis van het 
bijbehorende IMI-bestand. De aanvrager 
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wordt door de lidstaat van oorsprong in 
kennis gesteld over de stand van de 
procedure.

wordt door de lidstaat van oorsprong in 
kennis gesteld over de stand van de 
procedure.

Or. de

Amendement 282
Frank Engel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na ontvangst van een volledige aanvraag 
voor een Europese beroepskaart, 
controleert en bekrachtigt de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong 
binnen twee weken de echtheid en 
geldigheid van de ingediende 
bewijsstukken, maakt zij de Europese 
beroepskaart, zendt zij deze kaart ter 
validering toe aan de bevoegde autoriteit 
van de ontvangende lidstaat en stelt zij 
deze autoriteit in kennis van het 
bijbehorende IMI-bestand. De aanvrager 
wordt door de lidstaat van oorsprong in 
kennis gesteld over de stand van de 
procedure.

1. Na ontvangst van een volledige aanvraag 
voor een Europese beroepskaart controleert 
en bekrachtigt de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat van oorsprong binnen vier
weken de echtheid en geldigheid van de 
ingediende bewijsstukken, maakt zij de 
Europese beroepskaart, zendt zij deze kaart 
ter validering toe aan de bevoegde 
autoriteit van de ontvangende lidstaat en 
stelt zij deze autoriteit in kennis van het 
bijbehorende IMI-bestand. De aanvrager 
wordt door de lidstaat van oorsprong in 
kennis gesteld over de stand van de 
procedure.

Or. fr

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na ontvangst van een volledige aanvraag 
voor een Europese beroepskaart, 
controleert en bekrachtigt de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong 

1. Na ontvangst van een volledige aanvraag 
voor een Europese beroepskaart, 
controleert en bekrachtigt de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong 
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binnen twee weken de echtheid en 
geldigheid van de ingediende 
bewijsstukken, maakt zij de Europese 
beroepskaart, zendt zij deze kaart ter 
validering toe aan de bevoegde autoriteit 
van de ontvangende lidstaat en stelt zij 
deze autoriteit in kennis van het 
bijbehorende IMI-bestand. De aanvrager 
wordt door de lidstaat van oorsprong in 
kennis gesteld over de stand van de 
procedure.

binnen een maand na ontvangst van de 
volledige aanvraag de echtheid en 
geldigheid van de ingediende 
bewijsstukken, maakt zij de Europese 
beroepskaart, zendt zij deze kaart ter 
validering toe aan de bevoegde autoriteit 
van de ontvangende lidstaat en stelt zij de 
aanvrager daarvan in kennis.

Or. en

Amendement 284
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na ontvangst van een volledige aanvraag 
voor een Europese beroepskaart, 
controleert en bekrachtigt de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong 
binnen twee weken de echtheid en 
geldigheid van de ingediende 
bewijsstukken, maakt zij de Europese 
beroepskaart, zendt zij deze kaart ter 
validering toe aan de bevoegde autoriteit 
van de ontvangende lidstaat en stelt zij 
deze autoriteit in kennis van het 
bijbehorende IMI-bestand. De aanvrager 
wordt door de lidstaat van oorsprong in 
kennis gesteld over de stand van de 
procedure.

1. Na ontvangst van een volledige aanvraag 
voor een Europese beroepskaart, 
controleert en bekrachtigt de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong 
binnen de in artikel 4 quinquies, lid 5, 
vastgestelde termijn de echtheid en 
geldigheid van de ingediende 
bewijsstukken, maakt zij de Europese 
beroepskaart, zendt zij deze kaart ter 
validering toe aan de bevoegde autoriteit 
van de ontvangende lidstaat en stelt zij 
deze autoriteit in kennis van het 
bijbehorende IMI-bestand. De aanvrager 
wordt door de lidstaat van oorsprong in 
kennis gesteld over de stand van de 
procedure.

Or. en

Amendement 285
Sirpa Pietikäinen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5 (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 quinquies - lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In gevallen waarin noch het beroep 
noch de opleiding die toegang geeft tot het 
beroep gereglementeerd is in de lidstaat 
van oorsprong, bekrachtigt de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat op zijn minst dat 
de aanvrager wettelijk gevestigd is en, 
voor zover mogelijk, dat de ingediende 
documenten echt en volledig zijn. 

Or. en

Amendement 286
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de in de artikelen 16, 21 en 49 bis 
bedoelde gevallen neemt de ontvangende 
lidstaat binnen één maand na ontvangst 
van een door de lidstaat van oorsprong 
toegezonden Europese beroepskaart een 
besluit over de validering van de Europese 
beroepskaart in de zin van lid 1. In geval 
van gegronde twijfel kan de ontvangende 
lidstaat de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie verzoeken. Dit 
verzoek leidt niet tot opschorting van de 
termijn van één maand.

2. In de in de artikelen 16, 21 en 49 bis 
bedoelde gevallen neemt de ontvangende 
lidstaat binnen acht weken na ontvangst 
van een door de lidstaat van oorsprong 
toegezonden Europese beroepskaart een 
besluit over de validering van de Europese 
beroepskaart in de zin van lid 1. In geval 
van gegronde twijfel kan de ontvangende 
lidstaat de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie verzoeken. Dit 
verzoek leidt niet tot opschorting van de 
termijn van acht weken.

Or. de

Amendement 287
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de in de artikelen 16, 21 en 49 bis 
bedoelde gevallen neemt de ontvangende 
lidstaat binnen één maand na ontvangst 
van een door de lidstaat van oorsprong 
toegezonden Europese beroepskaart een 
besluit over de validering van de Europese 
beroepskaart in de zin van lid 1. In geval 
van gegronde twijfel kan de ontvangende 
lidstaat de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie verzoeken. Dit 
verzoek leidt niet tot opschorting van de 
termijn van één maand.

2. In de in de artikelen 16, 21 en 49 bis 
bedoelde gevallen neemt de ontvangende 
lidstaat binnen vijf weken na ontvangst van 
een door de lidstaat van oorsprong 
toegezonden Europese beroepskaart een 
besluit over de validering van de Europese 
beroepskaart in de zin van lid 1. In geval 
van gegronde twijfel kan de ontvangende 
lidstaat de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie verzoeken. Dit 
verzoek leidt tot opschorting van de 
termijn voor een periode van ten hoogste 
drie weken.

Or. de

Amendement 288
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de in de artikelen 16, 21 en 49 bis 
bedoelde gevallen neemt de ontvangende 
lidstaat binnen één maand na ontvangst 
van een door de lidstaat van oorsprong 
toegezonden Europese beroepskaart een 
besluit over de validering van de Europese 
beroepskaart in de zin van lid 1. In geval 
van gegronde twijfel kan de ontvangende 
lidstaat de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie verzoeken. Dit 
verzoek leidt niet tot opschorting van de 
termijn van één maand.

2. In de in de artikelen 16, 21 en 49 bis 
bedoelde gevallen neemt de ontvangende 
lidstaat binnen de in artikel 4 quinquies, 
lid 5, vastgestelde termijn na ontvangst van 
een door de lidstaat van oorsprong 
toegezonden Europese beroepskaart een 
besluit over de validering van de Europese 
beroepskaart in de zin van lid 1. In geval 
van gegronde twijfel kan de ontvangende 
lidstaat de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie verzoeken. Dit 
verzoek leidt niet tot opschorting van de in 
artikel 4 quinquies, lid 5, vastgestelde 
termijn.

Or. en



PE489.001v01-00 22/83 AM\916300NL.doc

NL

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de in de artikelen 16, 21 en 49 bis 
bedoelde gevallen neemt de ontvangende 
lidstaat binnen één maand na ontvangst 
van een door de lidstaat van oorsprong 
toegezonden Europese beroepskaart een 
besluit over de validering van de Europese 
beroepskaart in de zin van lid 1. In geval 
van gegronde twijfel kan de ontvangende 
lidstaat de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie verzoeken. Dit 
verzoek leidt niet tot opschorting van de 
termijn van één maand.

2. Binnen vijf dagen bevestigt de 
ontvangende lidstaat de ontvangst van de 
valideringsaanvraag voor de beroepskaart 
aan de aanvrager. In de in de artikelen 16, 
21 en 49 bis bedoelde gevallen neemt de 
ontvangende lidstaat binnen vijf weken na 
ontvangst van een door de lidstaat van 
oorsprong toegezonden Europese 
beroepskaart een besluit over de validering 
van de Europese beroepskaart in de zin van 
lid 1. In geval van gegronde twijfel kan de 
ontvangende lidstaat de lidstaat van 
oorsprong om aanvullende informatie 
verzoeken.

Or. de

Amendement 290
Emma McClarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In in artikel 7, lid 4, en artikel 14 
bedoelde gevallen beslist de ontvangende 
lidstaat binnen twee maanden na de door 
de lidstaat van oorsprong toegezonden 
Europese beroepskaart met het oog op de 
validering ervan te hebben ontvangen, of 
de kwalificaties van de houder erkend 
worden of dat hem compenserende 
maatregelen worden opgelegd. In geval 
van gegronde twijfel kan de ontvangende 
lidstaat de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie verzoeken. Dit 

3. In artikel 7, lid 4, en artikel 14 bedoelde 
gevallen beslist de ontvangende lidstaat 
binnen twee maanden na het door de 
lidstaat van oorsprong toegezonden 
ontwerp van een Europese beroepskaart 
ontvangen, of de Europese beroepskaart
wordt afgegeven of dat de betrokken 
beroepsbeoefenaar compenserende 
maatregelen worden opgelegd In geval van 
gegronde twijfel kan de ontvangende 
lidstaat de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie verzoeken. Dit 
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verzoek leidt niet tot opschorting van de 
termijn van twee maanden.

verzoek leidt niet tot opschorting van de 
termijn van twee maanden.

Or. en

Amendement 291
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In de in artikel 7, lid 4, en artikel 14 
bedoelde gevallen beslist de ontvangende 
lidstaat binnen twee maanden na de door 
de lidstaat van oorsprong toegezonden 
Europese beroepskaart met het oog op de 
validering ervan te hebben ontvangen, of 
de kwalificaties van de houder erkend 
worden of dat hem compenserende 
maatregelen worden opgelegd. In geval 
van gegronde twijfel kan de ontvangende 
lidstaat de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie verzoeken. Dit 
verzoek leidt niet tot opschorting van de 
termijn van twee maanden.

3. In de in artikel 7, lid 4, en artikel 14 
bedoelde gevallen beslist de ontvangende 
lidstaat binnen twaalf weken na ontvangst 
van de door de lidstaat van oorsprong 
toegezonden Europese beroepskaart of de 
kwalificaties van de houder erkend worden 
of dat hem compenserende maatregelen 
worden opgelegd. In geval van gegronde 
twijfel kan de ontvangende lidstaat de 
lidstaat van oorsprong om aanvullende 
informatie verzoeken. Dit verzoek leidt 
niet tot opschorting van de termijn van 
twaalf weken.

Or. de

Amendement 292
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In in artikel 7, lid 4, en artikel 14 
bedoelde gevallen beslist de ontvangende 
lidstaat binnen twee maanden na de door 
de lidstaat van oorsprong toegezonden 
Europese beroepskaart met het oog op de 
validering ervan te hebben ontvangen, of 
de kwalificaties van de houder erkend 

3. In de in artikel 7, lid 4, en artikel 14 
bedoelde gevallen beslist de ontvangende 
lidstaat binnen acht weken na de door de 
lidstaat van oorsprong toegezonden 
Europese beroepskaart met het oog op de 
validering ervan te hebben ontvangen, of 
de kwalificaties van de houder erkend 
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worden of dat hem compenserende 
maatregelen worden opgelegd. In geval 
van gegronde twijfel kan de ontvangende 
lidstaat de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie verzoeken. Dit
verzoek leidt niet tot opschorting van de 
termijn van twee maanden.

worden of dat hem compenserende 
maatregelen worden opgelegd. In geval 
van gegronde twijfel kan de ontvangende 
lidstaat de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie verzoeken. Als dit 
om praktische, technische of 
organisatorische redenen gerechtvaardigd 
is, kan de bovengenoemde termijn van 
acht weken door een dergelijk verzoek 
met twee weken worden verlengd, op 
voorwaarde dat de beroepsbeoefenaar 
hierover naar behoren wordt 
geïnformeerd.

Or. fr

Amendement 293
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In in artikel 7, lid 4, en artikel 14 
bedoelde gevallen beslist de ontvangende 
lidstaat binnen twee maanden na de door 
de lidstaat van oorsprong toegezonden 
Europese beroepskaart met het oog op de 
validering ervan te hebben ontvangen, of 
de kwalificaties van de houder erkend 
worden of dat hem compenserende 
maatregelen worden opgelegd. In geval 
van gegronde twijfel kan de ontvangende 
lidstaat de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie verzoeken. Dit 
verzoek leidt niet tot opschorting van de 
termijn van twee maanden.

3. In artikel 7, lid 4, en artikel 14 bedoelde 
gevallen beslist de ontvangende lidstaat 
binnen acht weken na de door de lidstaat 
van oorsprong toegezonden Europese 
beroepskaart met het oog op de validering 
ervan te hebben ontvangen, of de 
kwalificaties van de houder erkend worden 
of dat hem compenserende maatregelen 
worden opgelegd. In geval van gegronde 
twijfel kan de ontvangende lidstaat de 
lidstaat van oorsprong om aanvullende 
informatie verzoeken. Dit verzoek leidt tot 
opschorting van de termijn voor een 
periode van ten hoogste drie weken.

Or. de

Amendement 294
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In in artikel 7, lid 4, en artikel 14 
bedoelde gevallen beslist de ontvangende 
lidstaat binnen twee maanden na de door 
de lidstaat van oorsprong toegezonden 
Europese beroepskaart met het oog op de 
validering ervan te hebben ontvangen, of 
de kwalificaties van de houder erkend 
worden of dat hem compenserende 
maatregelen worden opgelegd. In geval 
van gegronde twijfel kan de ontvangende 
lidstaat de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie verzoeken. Dit 
verzoek leidt niet tot opschorting van de 
termijn van twee maanden.

3. In artikel 7, lid 4, en artikel 14 bedoelde 
gevallen beslist de ontvangende lidstaat 
binnen de in artikel 4 quinquies, lid 5, 
vastgestelde termijn na de door de lidstaat 
van oorsprong toegezonden Europese 
beroepskaart met het oog op de validering 
ervan te hebben ontvangen, of de 
kwalificaties van de houder erkend worden 
of dat hem compenserende maatregelen 
worden opgelegd. In geval van gegronde 
twijfel kan de ontvangende lidstaat de 
lidstaat van oorsprong om aanvullende 
informatie verzoeken. Dit verzoek leidt 
niet tot opschorting van de in artikel 4 
quinquies, lid 5, vastgestelde termijn.

Or. en

Amendement 295
Constance Le Grip

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In in artikel 7, lid 4, en artikel 14 
bedoelde gevallen beslist de ontvangende 
lidstaat binnen twee maanden na de door 
de lidstaat van oorsprong toegezonden 
Europese beroepskaart met het oog op de 
validering ervan te hebben ontvangen, of 
de kwalificaties van de houder erkend 
worden of dat hem compenserende 
maatregelen worden opgelegd. In geval 
van gegronde twijfel kan de ontvangende 
lidstaat de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie verzoeken. Dit 
verzoek leidt niet tot opschorting van de 
termijn van twee maanden.

3. In artikel 7, lid 4, en artikel 14 bedoelde 
gevallen beslist de ontvangende lidstaat 
binnen acht weken na de door de lidstaat 
van oorsprong toegezonden Europese 
beroepskaart met het oog op de validering 
ervan te hebben ontvangen, of de 
kwalificaties van de houder erkend worden 
of dat hem compenserende maatregelen 
worden opgelegd. In geval van gegronde 
twijfel kan de ontvangende lidstaat de 
lidstaat van oorsprong om aanvullende 
informatie verzoeken. Voor beroepen in de 
gezondheidszorg kan de termijn van acht 
weken voor dit verzoek met twee weken 
worden opgeschort. De lidstaat van 
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oorsprong beantwoordt het verzoek 
binnen een week.
(letter d)

Or. en

Motivering

In de eerste fase van de tenuitvoerlegging van het systeem moet de verwerkingstermijn voor 
beroepen in de gezondheidszorg worden verlengd om de goede werking van het systeem te 
garanderen. De lidstaat van oorsprong moet verplicht worden om de ontvangende lidstaat snel 
van antwoord te dienen en de termijn van acht weken moet met twee weken worden opgeschort 
indien er gegronde twijfels rijzen.

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In in artikel 7, lid 4, en artikel 14 
bedoelde gevallen beslist de ontvangende 
lidstaat binnen twee maanden na de door 
de lidstaat van oorsprong toegezonden 
Europese beroepskaart met het oog op de 
validering ervan te hebben ontvangen, of 
de kwalificaties van de houder erkend 
worden of dat hem compenserende 
maatregelen worden opgelegd. In geval 
van gegronde twijfel kan de ontvangende 
lidstaat de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie verzoeken. Dit 
verzoek leidt niet tot opschorting van de 
termijn van twee maanden.

3. In artikel 7, lid 4, en artikel 14 bedoelde 
gevallen beslist de ontvangende lidstaat 
binnen acht weken na de door de lidstaat 
van oorsprong toegezonden Europese 
beroepskaart met het oog op de validering 
ervan te hebben ontvangen, of de 
kwalificaties van de houder erkend worden 
of dat hem compenserende maatregelen 
worden opgelegd. In geval van gegronde 
twijfel kan de ontvangende lidstaat de 
lidstaat van oorsprong om aanvullende 
informatie verzoeken.

Or. de

Amendement 297
Christel Schaldemose

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

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De voorgestelde bepaling zal niet te voorspellen, verstrekkende gevolgen hebben.

Amendement 298
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de
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Motivering

Schrapping van de bepaling inzake stilzwijgende goedkeuring met het oog op de algemene 
veiligheid.

Amendement 299
Sirpa Pietikäinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 300
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de ontvangende lidstaat geen 
beslissing neemt binnen de in de leden 2 
en 3 gestelde termijn of niet om 
aanvullende informatie verzoekt binnen 
een maand na ontvangst van de Europese 
beroepskaart door de lidstaat van 

Schrappen
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oorsprong, wordt de Europese 
beroepskaart geacht te zijn gevalideerd 
door de ontvangende lidstaat en te gelden 
als de erkenning van de 
beroepskwalificaties voor het betrokken 
gereglementeerde beroep in de 
ontvangende lidstaat.

Or. en

Amendement 301
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fi

Motivering

Een 'late' beslissing tot erkenning kan risico's opleveren voor klanten die gebruikmaken van 
gezondheidsdiensten en kan gevolgen hebben voor hun leven of hun gezondheid.

Amendement 302
Mikael Gustafsson

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

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Zie artikel 4 quinquies, lid 7.

Amendement 303
Emma McClarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 304
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De ontvangende lidstaat moet de 
ontvangst van de valideringsaanvraag 
voor de beroepskaart binnen vijf 
werkdagen aan de aanvrager bevestigen.
Wanneer de ontvangende lidstaat geen 
beslissing neemt binnen de in de leden 2 en 
3 gestelde termijn of niet om aanvullende 
informatie verzoekt binnen vijf weken na 
ontvangst van de Europese beroepskaart 
door de lidstaat van oorsprong, wordt de 
Europese beroepskaart geacht tijdelijk te 
zijn gevalideerd door de ontvangende 
lidstaat en te gelden als de tijdelijke 
erkenning van de beroepskwalificaties voor 
het betrokken gereglementeerde beroep in 
de ontvangende lidstaat, waarbij dient te 
worden opgemerkt dat deze stilzwijgende 
erkenning van de kwalificaties niet 
automatisch een erkenning inhoudt om 
het betreffende beroep te mogen 
uitoefenen.

Or. fr

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de ontvangende lidstaat geen 
beslissing neemt binnen de in de leden 2 en 
3 gestelde termijn of niet om aanvullende 
informatie verzoekt binnen een maand na 
ontvangst van de Europese beroepskaart 

5. Binnen vijf dagen bevestigt de 
ontvangende lidstaat de ontvangst van de 
valideringsaanvraag voor de beroepskaart 
aan de aanvrager via het IMI-systeem.
Wanneer de ontvangende lidstaat geen 
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door de lidstaat van oorsprong, wordt de 
Europese beroepskaart geacht te zijn 
gevalideerd door de ontvangende lidstaat 
en te gelden als de erkenning van de 
beroepskwalificaties voor het betrokken 
gereglementeerde beroep in de 
ontvangende lidstaat.

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

Or. en

Amendement 306
Constance Le Grip

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 307
Olga Sehnalová

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

 Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De ontvangende lidstaat bevestigt de 
aanvrager binnen een termijn van vijf 
dagen de ontvangst van de aanvraag voor 
validering van de beroepskaart.

Or. cs

Motivering

De desbetreffende autoriteit van de ontvangende lidstaat is verplicht om tijdens de 
erkenningsprocedure te communiceren met de aanvrager, zowel ingeval van toekenning van de 
erkenning als bij opschorting van de procedure en een verzoek om nadere inlichtingen.

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Wanneer de ontvangende lidstaat geen 
beslissing neemt binnen de in de leden 2 en 
3 gestelde termijn na ontvangst van de 
Europese beroepskaart door de lidstaat van 
oorsprong, wordt de Europese beroepskaart 
geacht te zijn gevalideerd door de 
ontvangende lidstaat en te gelden als de 
erkenning van de beroepskwalificaties voor 
het betrokken gereglementeerde beroep in 
de ontvangende lidstaat. Verzoekt de 
ontvangende lidstaat om aanvullende 
informatie, dan leidt dit tot opschorting 
van de termijn, die evenwel niet langer 
dan vier weken mag bedragen.
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Or. de

Amendement 309
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 310
Franz Obermayr

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

de ontvangende lidstaat. Richtlijn 98/5/EU 
betreffende de vestiging van advocaten en 
Richtlijn 77/249/EEG betreffende het vrij 
verrichten van diensten door advocaten 
hebben evenwel voorrang op deze 
bepaling.

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De bepalingen van artikel 4 
quinquies, lid 5, eerste zin, zijn niet van 
toepassing op beroepen met implicaties 
voor de gezondheid van de patiënt.

Or. de

Amendement 312
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Als een beroep of een opleiding voor 
een beroep niet is gereglementeerd in de 
lidstaat van oorsprong, controleert de 
bevoegde autoriteit van die lidstaat, voor 
zover dat mogelijk is, of de aanvrager een 
wettige rechtspersoon is en of de 
ingediende documenten echt en volledig 
zijn.

Or. fi

Amendement 313
Emilie Turunen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 quinquies - lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De lidstaten kunnen de bepalingen 
van dit artikel om dwingende redenen van 
algemeen belang toepassen op de tijdelijke 
verrichting van diensten voor beroepen 
die niet onder artikel 7, lid 4, vallen. Deze 
maatregel moet gerechtvaardigd, 
evenredig en niet-discriminerend zijn. De 
lidstaten dienen eventuele besluiten aan te 
melden bij de Commissie, die deze zal 
publiceren. 

Or. en

Amendement 314
Emma McClarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van oorsprong en van de ontvangende 
lidstaat werken het overeenkomstige IMI-
bestand tijdig bij met informatie over 
vastgestelde tuchtrechtelijke maatregelen 
of strafrechtelijke sancties of over andere 
specifieke ernstige feiten die van invloed 
kunnen zijn op de uitoefening van 
werkzaamheden van de houder van de 
Europese beroepskaart in het kader van 
deze richtlijn. Deze updates omvatten het 
verwijderen van gegevens die niet langer 
nodig zijn. De houder van de Europese 
beroepskaart en de bij het desbetreffende 
IMI-bestand betrokken bevoegde 
autoriteiten worden door de betrokken 
autoriteiten in kennis gesteld van eventuele 

1. Onverminderd het vermoeden van 
onschuld, werken de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van oorsprong en van de 
ontvangende lidstaat het overeenkomstige 
IMI-bestand tijdig bij met informatie over 
vastgestelde tuchtrechtelijke maatregelen 
of strafrechtelijke sancties of over andere 
specifieke ernstige feiten die van invloed 
kunnen zijn op de uitoefening van 
werkzaamheden van de houder van de 
Europese beroepskaart in het kader van 
deze richtlijn. Deze updates omvatten het 
verwijderen van gegevens die niet langer 
nodig zijn. De houder van de Europese 
beroepskaart en de bij het desbetreffende 
IMI-bestand betrokken bevoegde 
autoriteiten worden door de betrokken 
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updates. autoriteiten in kennis gesteld van eventuele 
updates.

Or. en

Amendement 315
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van oorsprong en van de ontvangende 
lidstaat werken het overeenkomstige IMI-
bestand tijdig bij met informatie over 
vastgestelde tuchtrechtelijke maatregelen 
of strafrechtelijke sancties of over andere 
specifieke ernstige feiten die van invloed 
kunnen zijn op de uitoefening van 
werkzaamheden van de houder van de 
Europese beroepskaart in het kader van 
deze richtlijn. Deze updates omvatten het 
verwijderen van gegevens die niet langer 
nodig zijn. De houder van de Europese 
beroepskaart en de bij het desbetreffende 
IMI-bestand betrokken bevoegde 
autoriteiten worden door de betrokken 
autoriteiten in kennis gesteld van eventuele 
updates.

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van oorsprong en van de ontvangende 
lidstaat werken het overeenkomstige IMI-
bestand tijdig bij met informatie over 
vastgestelde tuchtrechtelijke maatregelen 
of strafrechtelijke sancties of over andere 
specifieke ernstige feiten, met inbegrip van 
beslissingen die worden genomen in 
overeenstemming met artikel 56 bis, die 
van invloed kunnen zijn op de uitoefening 
van werkzaamheden van de houder van de 
Europese beroepskaart in het kader van 
deze richtlijn. Deze updates omvatten het 
verwijderen van gegevens die niet langer 
nodig zijn. De houder van de Europese 
beroepskaart en de bij het desbetreffende 
IMI-bestand betrokken bevoegde 
autoriteiten worden door de betrokken 
autoriteiten in kennis gesteld van eventuele 
updates.

Or. en

Amendement 316
Mikael Gustafsson

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

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van oorsprong en van de ontvangende 
lidstaat werken het overeenkomstige IMI-
bestand tijdig bij met informatie over 
vastgestelde tuchtrechtelijke maatregelen 
of strafrechtelijke sancties of over andere 
specifieke ernstige feiten die van invloed 
kunnen zijn op de uitoefening van 
werkzaamheden van de houder van de 
Europese beroepskaart in het kader van 
deze richtlijn. Deze updates omvatten het 
verwijderen van gegevens die niet langer 
nodig zijn. De houder van de Europese 
beroepskaart en de bij het desbetreffende 
IMI-bestand betrokken bevoegde 
autoriteiten worden door de betrokken 
autoriteiten in kennis gesteld van eventuele 
updates.

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van oorsprong en van de ontvangende 
lidstaat werken het overeenkomstige IMI-
bestand tijdig bij met informatie die 
gebaseerd is op een eerdere beslissing van 
een rechtbank of een bevoegde autoriteit 
die het een beroepsbeoefenaar verbiedt 
zijn of haar beroepsactiviteit uit te 
oefenen, over vastgestelde tuchtrechtelijke 
maatregelen of strafrechtelijke sancties of 
over andere specifieke ernstige feiten die 
van invloed kunnen zijn op de uitoefening 
van werkzaamheden van de houder van de 
Europese beroepskaart in het kader van 
deze richtlijn. Deze updates omvatten het 
verwijderen van gegevens, voorzover dat 
noodzakelijk is voor de ontvangende 
autoriteit om de nodige maatregelen te 
kunnen treffen of wanneer het verbod niet 
langer geldt. De houder van de Europese 
beroepskaart en de bij het desbetreffende 
IMI-bestand betrokken bevoegde 
autoriteiten worden door de betrokken 
autoriteiten in kennis gesteld van eventuele 
updates.

Or. en

Amendement 317
Mikael Gustafsson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De inhoud van de update moet 
worden beperkt tot a) of het een 
beroepsbeoefenaar al dan niet verboden is 
zijn/haar activiteiten uit te oefenen, b) of 
het verbod tijdelijk of definitief is, c) voor 
welke periode het verbod geldt, d) de 
identiteit van de bevoegde autoriteit die de 
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uitspraak heeft gedaan.

Or. en

Amendement 318
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De toegang tot de gegevens in het IMI-
bestand is beperkt tot de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van oorsprong 
en de ontvangende lidstaat en de houder 
van de Europese beroepskaart in 
overeenstemming met Richtlijn 95/46/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
(**).

2. De toegang tot de gegevens in het IMI-
bestand is beperkt tot de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van oorsprong 
en de ontvangende lidstaat in 
overeenstemming met Richtlijn 95/46/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
(**).

Or. de

Motivering

Het informatiesysteem interne markt is een instrument dat bedoeld is voor de communicatie 
tussen autoriteiten en is niet bedoeld voor derden, zoals aanvragers. Zie advies van de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Amendement 319
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De gegevens op de Europese 
beroepskaart beperken zich tot de gegevens 
die nodig zijn om vast te stellen dat de 
houder gerechtigd is om het beroep uit te 
oefenen waarvoor de kaart werd 
afgegeven, met name naam, familienaam, 
datum en plaats van geboorte, beroep, 
toepasselijk stelsel, betrokken bevoegde 

4. De gegevens op de Europese 
beroepskaart beperken zich tot de gegevens 
die nodig zijn om vast te stellen dat de 
houder gerechtigd is om het beroep uit te 
oefenen waarvoor de kaart werd 
afgegeven, met name naam, familienaam, 
datum en plaats van geboorte, beroep, 
bewijzen met betrekking tot de opleiding 



PE489.001v01-00 40/83 AM\916300NL.doc

NL

autoriteiten, kaartnummer, 
beveiligingsfuncties en een verwijzing naar 
een geldig bewijs van identiteit.

(overeenkomstig artikel 49 bis) en tot 
beroepservaring, toepasselijk stelsel, 
betrokken bevoegde autoriteiten, 
kaartnummer, beveiligingsfuncties en een 
verwijzing naar een geldig bewijs van 
identiteit.

Or. de

Amendement 320
Constance Le Grip

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De gegevens op de Europese 
beroepskaart beperken zich tot de gegevens 
die nodig zijn om vast te stellen dat de 
houder gerechtigd is om het beroep uit te 
oefenen waarvoor de kaart werd 
afgegeven, met name naam, familienaam, 
datum en plaats van geboorte, beroep, 
toepasselijk stelsel, betrokken bevoegde 
autoriteiten, kaartnummer, 
beveiligingsfuncties en een verwijzing naar 
een geldig bewijs van identiteit.

4. De gegevens op de Europese 
beroepskaart beperken zich tot de gegevens 
die nodig zijn om vast te stellen dat de 
houder over de nodige 
beroepskwalificaties beschikt en 
gerechtigd is om het beroep uit te oefenen 
waarvoor de kaart werd afgegeven, met 
name naam, familienaam, datum en plaats 
van geboorte, titel van 
beroepskwalificaties, toepasselijk stelsel, 
betrokken bevoegde autoriteiten, 
kaartnummer, beveiligingsfuncties en een 
verwijzing naar een geldig bewijs van 
identiteit. 

Or. en

Motivering

De Europese beroepskaart moet informatie over de houder ervan bevatten die relevant en 
noodzakelijk is voor de (potentiële) gebruikers van de beroepskaart. Het is daarom van 
essentieel belang om een meer omschrijvende formulering te hanteren.

Amendement 321
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De gegevens op de Europese 
beroepskaart beperken zich tot de gegevens 
die nodig zijn om vast te stellen dat de 
houder gerechtigd is om het beroep uit te 
oefenen waarvoor de kaart werd 
afgegeven, met name naam, familienaam, 
datum en plaats van geboorte, beroep, 
toepasselijk stelsel, betrokken bevoegde 
autoriteiten, kaartnummer, 
beveiligingsfuncties en een verwijzing naar 
een geldig bewijs van identiteit.

4. De gegevens op de Europese 
beroepskaart beperken zich tot de gegevens 
die nodig zijn om vast te stellen dat de 
houder gerechtigd is om het beroep uit te 
oefenen waarvoor de kaart werd 
afgegeven, met name naam, familienaam, 
datum en plaats van geboorte, beroep, 
kwalificaties, toepasselijk stelsel, 
betrokken bevoegde autoriteiten, 
kaartnummer, beveiligingsfuncties en een 
verwijzing naar een geldig bewijs van 
identiteit.

Or. fr

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een Europese beroepskaart op verzoek 
op elk moment het recht heeft te verzoeken 
om rechtzetting, schrapping en 
afscherming van zijn bestand in het IMI-
systeem en van dit recht op de hoogte 
gesteld wordt bij de afgifte van de 
Europese beroepskaart en er na de afgifte 
van zijn Europese beroepskaart om de twee 
jaar aan herinnerd wordt.

5. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een Europese beroepskaart op verzoek 
op elk moment het recht heeft te verzoeken 
om rechtzetting, schrapping en 
afscherming van zijn bestand in het IMI-
systeem en van dit recht op de hoogte 
gesteld wordt bij de afgifte van zijn 
Europese beroepskaart.

Or. en

Amendement 323
Emma McClarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten bepalen dat werkgevers, 
klanten, patiënten en andere 
belanghebbende partijen de echtheid en de 
geldigheid kunnen controleren van een 
Europese beroepskaart die hun 
onverminderd de leden 2 en 3 door de 
kaarthouder wordt voorgelegd.

7. De ontvangende lidstaten kunnen 
bepalen dat werkgevers, klanten, patiënten 
en andere belanghebbende partijen de 
echtheid en de geldigheid kunnen 
controleren van een Europese beroepskaart 
die hun onverminderd de leden 2 en 3 door 
de kaarthouder wordt voorgelegd.

Or. en

Amendement 324
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 sexies – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt uitvoeringshandelingen 
vast tot vastlegging van de voorwaarden 
voor toegang tot het IMI-bestand, de 
technologische middelen en de procedures 
voor de in de eerste alinea bedoelde 
controle. Deze uitvoeringsbesluiten worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 58 
bedoelde raadplegingsprocedure.

De Commissie stelt uitvoeringshandelingen 
vast tot vastlegging van de voorwaarden 
voor toegang tot het IMI-bestand, de 
technologische middelen en de procedures 
voor de in de eerste alinea bedoelde 
controle. Deze uitvoeringsbesluiten worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 58 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. de

Amendement 325
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 sexies – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt uitvoeringshandelingen 
vast tot vastlegging van de voorwaarden 

De Commissie stelt uitvoeringshandelingen 
vast tot vastlegging van de voorwaarden 
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voor toegang tot het IMI-bestand, de 
technologische middelen en de procedures 
voor de in de eerste alinea bedoelde 
controle. Deze uitvoeringsbesluiten worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 58 
bedoelde raadplegingsprocedure.

voor toegang tot het IMI-bestand, de 
technologische middelen en de procedures 
voor de in de eerste alinea bedoelde 
controle. Deze uitvoeringsbesluiten worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 58 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 326
Mikael Gustafsson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 septies Schrappen

Or. en

Amendement 327
Mikael Gustafsson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gedeeltelijke toegang Schrappen

Or. en

Amendement 328
Mikael Gustafsson

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



PE489.001v01-00 44/83 AM\916300NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat verleent gedeeltelijke 
toegang tot een beroepsactiviteit op zijn 
grondgebied, indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

Schrappen

(a) de verschillen tussen de in de lidstaat 
van oorsprong legaal verrichte 
beroepsactiviteiten en het 
gereglementeerde beroep in de 
ontvangende lidstaat zijn zo groot dat de 
toepassing van compenserende 
maatregelen erop zou neerkomen dat de 
aanvrager het volledige onderwijs- en 
opleidingsprogramma in de ontvangende
lidstaat zou moeten doorlopen om tot het 
volledige gereglementeerde beroep in de 
ontvangende lidstaat toegelaten te 
worden;
(b) de beroepsactiviteit kan objectief 
worden gescheiden van andere activiteiten 
die het gereglementeerde beroep in de 
ontvangende lidstaat omvat.
Voor de toepassing van punt b) wordt een 
activiteit geacht scheidbaar te zijn 
wanneer ze als een zelfstandige activiteit 
in de lidstaat van oorsprong wordt 
uitgeoefend.

Or. en

Amendement 329
Constance Le Grip

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat verleent gedeeltelijke 
toegang tot een beroepsactiviteit op zijn 
grondgebied, indien aan de volgende 

1. De bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat verleent per geval 
gedeeltelijke toegang tot een 
beroepsactiviteit op zijn grondgebied, 
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voorwaarden is voldaan: indien aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

Or. en

Motivering

De gedeeltelijke toegang mag door de bevoegde autoriteit enkel per geval worden verleend. Dat 
betekent dat elk verzoek afzonderlijk moet worden beoordeeld.

Amendement 330
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat verleent gedeeltelijke 
toegang tot een beroepsactiviteit op zijn 
grondgebied, indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. Indien de bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat gedeeltelijke toegang 
verleent tot een beroepsactiviteit op zijn 
grondgebied, moet aan de volgende 
voorwaarden zijn voldaan:

Or. el

Motivering

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

Amendement 331
Robert Rochefort

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat verleent gedeeltelijke 
toegang tot een beroepsactiviteit op zijn 
grondgebied, indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. Na raadpleging van de representatieve 
belanghebbenden verleent de bevoegde 
autoriteit van de ontvangende lidstaat 
gedeeltelijke toegang tot een 
beroepsactiviteit op zijn grondgebied, 
indien aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:
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Or. fr

Amendement 332
Mikael Gustafsson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verschillen tussen de in de lidstaat 
van oorsprong legaal verrichte 
beroepsactiviteiten en het 
gereglementeerde beroep in de 
ontvangende lidstaat zijn zo groot dat de 
toepassing van compenserende 
maatregelen erop zou neerkomen dat de 
aanvrager het volledige onderwijs- en 
opleidingsprogramma in de ontvangende 
lidstaat zou moeten doorlopen om tot het 
volledige gereglementeerde beroep in de 
ontvangende lidstaat toegelaten te 
worden;

Schrappen

Or. en

Amendement 333
Olga Sehnalová

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de beroepsbeoefenaar is volledig 
gekwalificeerd om in de lidstaat van 
oorsprong de beroepsactiviteit uit te 
oefenen waarvoor gedeeltelijke toegang 
kan worden verleend in de ontvangende 
lidstaat;

Or. en
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Motivering

Nog een voorwaarde voor de verlening van gedeeltelijke toegang door de ontvangende lidstaat.

Amendement 334
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
2005/36/EG
Artikel 4 septies – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de beroepsbeoefenaar heeft een 
aanvraag tot volledige toegang tot een 
gereglementeerd beroep ingediend in de 
ontvangende lidstaat;

Or. en

Amendement 335
Emma McClarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de beroepsbeoefenaar is volledig 
gekwalificeerd om in de lidstaat van 
oorsprong de beroepsactiviteit uit te 
oefenen waarvoor gedeeltelijke toegang 
kan worden verleend in de ontvangende 
lidstaat;

Or. en

Amendement 336
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de beroepsbeoefenaar beschikt in de 
lidstaat van oorsprong over een volledige 
kwalificatie om de beroepsactiviteit uit te 
oefenen waarvoor in de ontvangende 
lidstaat gedeeltelijke toegang wordt 
verleend;

Or. fr

Amendement 337
Robert Rochefort

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het verkrijgen van gedeeltelijke 
toegang voor een beroepsactiviteit met 
implicaties voor de volksgezondheid, de 
veiligheid of de gezondheidsbewaking 
betekent nimmer een 
kwaliteitsverslechtering van de 
voorgestelde dienst in de ontvangende 
lidstaat ten opzichte van wat op dat gebied 
gebruikelijk is in die lidstaat. 

Or. fr

Amendement 338
Mikael Gustafsson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de beroepsactiviteit kan objectief 
worden gescheiden van andere activiteiten 

Schrappen
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die het gereglementeerde beroep in de 
ontvangende lidstaat omvat.

Or. en

Amendement 339
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de beroepsactiviteit kan objectief 
worden gescheiden van andere activiteiten 
die het gereglementeerde beroep in de 
ontvangende lidstaat omvat.

Schrappen

Or. de

Motivering

Deze regeling zou tot gevolg hebben dat het land van oorsprong zou kunnen beslissen over de 
scheidbaarheid van beroepen in de ontvangende staat, wat indruist tegen de doelstelling van het 
arrest van het Hof, dat niet tot doel had geheel nieuwe beroepsprofielen te creëren. Ook zou de 
rechtszekerheid niet worden bevorderd; er zou vooral voor de consument aanzienlijke 
rechtsonzekerheid ontstaan.

Amendement 340
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de
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Motivering

Deze regeling zou tot gevolg hebben dat het land van oorsprong zou kunnen beslissen over de 
scheidbaarheid van beroepen in de ontvangende staat, wat indruist tegen de doelstelling van het 
arrest van het Hof, dat niet tot doel had geheel nieuwe beroepsprofielen te creëren. Ook zou de 
rechtszekerheid niet worden bevorderd; er zou vooral voor de consument aanzienlijke 
rechtsonzekerheid ontstaan.

Amendement 341
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 342
Mikael Gustafsson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 343
Christel Schaldemose
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 septies – lid 1 – letter b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In zaak C330/03 van het Europees Hof van Justitie (Collegio), en met name in premisse 37 
daarvan, hanteert het Hof een evenwichtigere en genuanceerdere interpretatie van het oordeel 
van de autoriteiten van de ontvangende lidstaat.

Amendement 344
Constance Le Grip

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Gedeeltelijke toegang tot een beroep kan enkel worden verleend aan een beroepsbeoefenaar als 
het beroep in de lidstaat van oorsprong van de aanvrager bestaat (geen virtuele activiteiten). Dit 
amendement verandert niets aan de inhoud van de tekst, maar verduidelijkt deze voorwaarde 
wel.
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Amendement 345
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij de algemene beoordeling van de vraag 
of een activiteit scheidbaar kan zijn, dient
de ontvangende lidstaat onder meer 
rekening te houden met de vraag of de 
beroepsactiviteit als een zelfstandige 
activiteit in de lidstaat van oorsprong kan 
worden uitgeoefend

Or. en

Amendement 346
Mikael Gustafsson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 347
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 septies – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 348
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Volgens de arresten van het Europees Hof van Justitie kan "een goede rechtsbedeling" een 
"dwingende reden van algemeen belang" zijn. Aangezien notarissen en advocaten een grote 
bijdrage leveren aan een goede rechtsbedeling, moeten de lidstaten de gedeeltelijke toegang tot 
die beroepen kunnen weigeren.

Amendement 349
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 septies – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Gedeeltelijke toegang kan worden 
afgewezen indien deze afwijzing door een 
dwingende reden van algemeen belang 
gerechtvaardigd is, de verwezenlijking van 
het nagestreefde doel zou waarborgen en 
niet verder gaat dan wat strikt noodzakelijk 
is. De in de artikelen 24, 25, 34, 35 en 44 
geregelde beroepen in de 
gezondheidszorg, inclusief de in artikel 10 
ter bedoelde gevallen, komen niet in 
aanmerking voor gedeeltelijke toegang.

Or. de

Amendement 350
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten kunnen het beginsel van
gedeeltelijke toegang voor bepaalde 
beroepen weigeren toe te passen indien 
deze weigering door een dwingende reden 
van algemeen belang, zoals de 
bescherming van de volksgezondheid en 
de openbare veiligheid, gerechtvaardigd is, 
de verwezenlijking van het nagestreefde 
doel zou waarborgen en niet verder gaat 
dan wat strikt noodzakelijk is.

Or. en

Amendement 351
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 septies – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten kunnen voor bepaalde 
beroepen gedeeltelijke toegang verlenen 
tenzij een afwijzing door een dwingende 
reden van algemeen belang 
gerechtvaardigd is, de verwezenlijking van 
het nagestreefde doel zou waarborgen en 
niet verder gaat dan wat strikt noodzakelijk 
is.

Or. de

Motivering

De rechtszekerheid in de ontvangende lidstaat heeft voorrang. Tegelijkertijd worden de lidstaten 
en beroepsorganisaties op grond van het tekort aan geschoolde arbeidskrachten in de hele EU, 
dat de komende jaren ongetwijfeld verder zal toenemen, aangemoedigd methoden voor 
verbetering en vereenvoudiging van gedeeltelijke toegang te ontwikkelen.

Amendement 352
Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Gedeeltelijke toegang kan worden 
afgewezen indien deze afwijzing door een 
dwingende reden van algemeen belang, 
zoals de volksgezondheid, gerechtvaardigd 
is, de verwezenlijking van het nagestreefde 
doel zou waarborgen en niet verder gaat 
dan wat strikt noodzakelijk is. Er zal geen 
gedeeltelijke toegang worden toegekend 
aan beroepsgroepen die 
gezondheidsdiensten of anderszins met de 
volksgezondheid verband houdende 
diensten verlenen.

Or. en

Motivering

Er mag geen gedeeltelijke toegang worden verleend aan beroepsbeoefenaars in de 
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gezondheidszorg om de veiligheid van de patiënten te vrijwaren.

Amendement 353
Claudio Morganti, Matteo Salvini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Gedeeltelijke toegang kan worden 
afgewezen indien deze afwijzing door een 
dwingende reden van algemeen belang, 
zoals de volksgezondheid, de veiligheid, 
of, in voorkomend geval, door de 
noodzaak van kennis over het cultureel en 
natuurlijk erfgoed van de lidstaat 
gerechtvaardigd is.

Or. it

Motivering

Gedeeltelijke toegang is onverenigbaar met beroepen die alleen naar behoren kunnen worden 
uitgevoerd en in de behoeften van de consumenten kunnen voorzien met behulp van adequate 
kennis over het cultureel en natuurlijk erfgoed van een lidstaat.

Amendement 354
Sirpa Pietikäinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Er zal geen gedeeltelijke toegang 
worden toegekend aan beroepsgroepen die 
gezondheidsdiensten of anderszins met 
het openbare welzijn verband houdende 
diensten verlenen.

Or. en
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Amendement 355
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 356
Emma McClarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 357
Robert Rochefort

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 358
Constance Le Grip

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Gedeeltelijke toegang kan worden 
afgewezen indien deze afwijzing door een 
dwingende reden van algemeen belang, 
zoals bepaald in artikel 3, lid 1, onder n), 
gerechtvaardigd is, de verwezenlijking van 
het nagestreefde doel zou waarborgen en 
niet verder gaat dan wat strikt noodzakelijk 
is.

Or. en

Motivering

Het begrip "dwingende reden van algemeen belang" is een bekend beginsel dat de 
volksgezondheid, maar ook een heleboel andere aspecten omvat. Een gedetailleerde toelichting 
over wat precies beschouwd wordt als dwingende reden van algemeen belang is terug te vinden 
in de overwegingen. Deze bepaling verschaft de lidstaten daarom, zoals verzocht door het 
Europees Parlement in zijn resolutie van november 2011, de rechtsgrondslag om de gedeeltelijke 
toegang tot een beroep te weigeren omwille van de volksgezondheid.

Amendement 359
Emilie Turunen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 septies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Gedeeltelijke toegang kan niet worden 
verleend aan beoefenaars van beroepen in 
de gezondheidszorg die een automatische 
erkenning genieten, zoals vermeld in de 
lijst in bijlage V. Voorts kan gedeeltelijke 
toegang worden afgewezen indien deze 
afwijzing door een dwingende reden die 
verband houdt met het algemeen belang 
gerechtvaardigd is. Zulke maatregelen 
moeten gerechtvaardigd en evenredig zijn.

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Gedeeltelijke toegang wordt voor 
beroepen in de gezondheidszorg, waarbij 
de gezondheid van patiënten een rol 
speelt, afgewezen. Gedeeltelijke toegang 
kan worden afgewezen indien deze 
afwijzing door een dwingende reden van 
algemeen belang gerechtvaardigd is, de 
verwezenlijking van het nagestreefde doel 
zou waarborgen en niet verder gaat dan wat 
strikt noodzakelijk is.

Or. de

Motivering

Met het oog op de veiligheid van patiënten moet de mogelijkheid tot het verlenen van 
gedeeltelijke toegang niet gelden voor beroepen in de gezondheidszorg. Voor die beroepen in de 
gezondheidszorg waarop het stelsel van automatische erkenning van toepassing is, gelden reeds 
minimumopleidingseisen op grond van deze richtlijn. Gedeeltelijke toegang tot deze beroepen 
zou derhalve indruisen tegen de doelstelling van het stelsel van automatische erkenning.
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Amendement 361
Phil Prendergast

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 362
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten kunnen het beginsel van 
gedeeltelijke toegang voor bepaalde 
beroepen afwijzen indien deze afwijzing
door een dwingende reden van algemeen 
belang gerechtvaardigd is, de 
verwezenlijking van het nagestreefde doel 
zou waarborgen en niet verder gaat dan wat 
strikt noodzakelijk is. Een dergelijke 
maatregel mag de bevoegde autoriteiten 
echter niet de mogelijkheid ontnemen om 
ieder geval apart te beoordelen en in 
bepaalde specifieke gevallen toch 
gedeeltelijke toegang voor een 
beroepsactiviteit te verlenen.

Or. fr
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Amendement 363
Pablo Arias Echeverría

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Gedeeltelijke toegang kan worden 
afgewezen indien deze afwijzing door een 
dwingende reden van algemeen belang, 
zoals de volksgezondheid, gerechtvaardigd 
is, de verwezenlijking van het nagestreefde 
doel zou waarborgen en niet verder gaat 
dan wat strikt noodzakelijk is. De afwijzing 
dient uitvoerig door de bevoegde autoriteit 
te worden gemotiveerd na raadpleging 
van het land van herkomst van de 
aanvrager voor gedeeltelijke erkenning 
van diens beroepskwalificaties.

Or. es

Amendement 364
Constance Le Grip

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie moet vooraf in 
kennis worden gesteld van zulke 
beslissingen tot afwijzing op basis van lid 
2 van dit artikel.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat ervoor wordt gezorgd dat de Commissie in kennis wordt gesteld van 
beslissingen tot afwijzing van gedeeltelijke toegang en van de redenen daartoe, zodat zij de 
correcte tenuitvoerlegging van deze bepaling kan verzekeren.
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Amendement 365
Constance Le Grip, Philippe Juvin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Er wordt nooit gedeeltelijke toegang 
verleend tot de beroepsgroepen die een 
automatische erkenning genieten 
krachtens titel III, hoofdstuk III en III 
bis.

Or. en

Motivering

Voor beroepsgroepen die een automatische erkenning genieten op basis van de coördinatie van 
minimale opleidingsvoorwaarden (artsen, verplegers, verloskundigen, apothekers, tandartsen, 
dierenartsen, enz.) of van gemeenschappelijke opleidingsbeginselen mag geen gedeeltelijke 
toegang worden verleend. Een van de redenen voor gedeeltelijke toegang is dat er een oplossing 
moet worden geboden voor het gebrek aan transparantie inzake de reikwijdte en de motivering 
voor ongeveer 800 categorieën gereglementeerde beroepen in de Unie. Een beroep waarvoor 
een automatische erkenning bestaat op EU-niveau is evenwel per definitie geen beroep dat als 
overgereglementeerd kan worden beschouwd.

Amendement 366
Mikael Gustafsson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aanvragen voor vestiging in de 
ontvangende lidstaat worden in geval van 
vestiging in de ontvangende lidstaat 
overeenkomstig titel III, hoofdstukken I 
en IV onderzocht.

Schrappen

Or. en
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Amendement 367
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Aanvragen voor het tijdelijk verrichten 
van diensten in de ontvangende lidstaat 
die betrekking hebben op 
beroepsactiviteiten met implicaties voor de 
volksgezondheid en de openbare 
veiligheid, worden overeenkomstig titel II 
onderzocht.

Schrappen

Or. en

Amendement 368
Mikael Gustafsson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Aanvragen voor het tijdelijk verrichten 
van diensten in de ontvangende lidstaat 
die betrekking hebben op 
beroepsactiviteiten met implicaties voor de 
volksgezondheid en de openbare 
veiligheid, worden overeenkomstig titel II 
onderzocht.

Schrappen

Or. en

Amendement 369
Franz Obermayr

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Aanvragen voor het tijdelijk verrichten 
van diensten in de ontvangende lidstaat die 
betrekking hebben op beroepsactiviteiten 
met implicaties voor de volksgezondheid 
en de openbare veiligheid, worden 
overeenkomstig titel II onderzocht.

4. Aanvragen voor het tijdelijk verrichten 
van diensten in de ontvangende lidstaat die 
betrekking hebben op beroepsactiviteiten 
met implicaties voor de volksgezondheid 
en de openbare veiligheid of de goede 
rechtsbedeling, worden overeenkomstig 
titel II onderzocht.

Or. en

Amendement 370
Constance Le Grip

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In overeenstemming met de leden 3 
en 4 van dit artikel mag er door de 
aanvrager nooit rechtstreeks om 
gedeeltelijke toegang verzocht worden en 
moet deze toegang altijd het gevolg zijn 
van de afwijzing van de volledige 
erkenning van de kwalificaties.

Or. en

Motivering

Gedeeltelijke toegang mag enkel door de bevoegde autoriteit worden verleend als laatste middel. 
Dat betekent dat het niet mogelijk is om rechtstreeks een aanvraag in te dienen tot gedeeltelijke 
toegang tot een beroep.

Amendement 371
Mikael Gustafsson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In afwijking van artikel 7, lid 4, zesde 
alinea, en artikel 52, lid 1, wordt de 
beroepsactiviteit uitgeoefend onder de 
beroepstitel van de lidstaat van oorsprong 
zodra gedeeltelijke toegang is verleend.

Schrappen

Or. en

Amendement 372
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Stages verschillen van gedeeltelijke 
toegang, de bepalingen van dit artikel zijn 
dan ook niet van toepassing op stages.

Or. en

Amendement 373
Barbara Weiler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de dienstverrichter zich naar 
een andere lidstaat begeeft, indien hij dat 
beroep tijdens de 10 jaar die voorafgaan 
aan de dienstverrichting gedurende ten 
minste twee jaar heeft uitgeoefend in een 
of meerdere lidstaten wanneer het beroep 
niet gereglementeerd is in de lidstaat van 
vestiging.

b) wanneer de dienstverrichter zich naar 
een andere lidstaat begeeft, indien hij dat 
beroep tijdens de 10 jaar die voorafgaan 
aan de dienstverrichting gedurende ten 
minste twee jaar heeft uitgeoefend in een 
of meerdere andere lidstaten dan die 
waarin de dienst moet worden verricht
wanneer het beroep niet gereglementeerd is 
in de lidstaat van vestiging.
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Or. de

Amendement 374
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de dienstverrichter zich naar 
een andere lidstaat begeeft, indien hij dat 
beroep tijdens de 10 jaar die voorafgaan 
aan de dienstverrichting gedurende ten 
minste twee jaar heeft uitgeoefend in een 
of meerdere lidstaten wanneer het beroep 
niet gereglementeerd is in de lidstaat van 
vestiging.

b) wanneer de dienstverrichter zich naar 
een andere lidstaat begeeft, indien hij dat
beroep tijdens de 10 jaar die voorafgaan 
aan de dienstverrichting gedurende ten 
minste twee jaar heeft uitgeoefend in een 
of meerdere andere lidstaten dan die 
waarin de dienst moet worden verricht
wanneer het beroep niet gereglementeerd is 
in de lidstaat van vestiging.

Or. de

Amendement 375
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de dienstverrichter zich naar 
een andere lidstaat begeeft, indien hij dat 
beroep tijdens de 10 jaar die voorafgaan 
aan de dienstverrichting gedurende ten 
minste twee jaar heeft uitgeoefend in een 
of meerdere lidstaten wanneer het beroep 
niet gereglementeerd is in de lidstaat van 
vestiging.

b) wanneer de dienstverrichter zich naar 
een andere lidstaat begeeft, indien hij dat 
beroep tijdens de 10 jaar die voorafgaan 
aan de dienstverrichting gedurende ten 
minste twee jaar als hoofdactiviteit of 
regelmatige seizoensactiviteit heeft 
uitgeoefend in een of meerdere lidstaten 
wanneer het beroep niet gereglementeerd is 
in de lidstaat van vestiging.

Or. fr

Amendement 376
Anna Hedh
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 5 – lid 1 – letter b – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) wanneer het beroep of de opleiding die 
toegang verleent tot het beroep, 
gereglementeerd is in de ontvangende 
lidstaat;

Or. sv

Motivering

Ter verduidelijking van wat bedoeld wordt.

Amendement 377
Christel Schaldemose

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wanneer de dienstverrichter de 
afnemer van de dienst begeleidt, mits de 
afnemer zijn gewone verblijfplaats in de 
lidstaat van vestiging van de 
dienstverrichter heeft en het beroep niet 
voorkomt op de in artikel 7, lid 4, 
bedoelde lijst.

Schrappen

Or. en

Amendement 378
Robert Rochefort

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



PE489.001v01-00 68/83 AM\916300NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de dienstverrichter de afnemer 
van de dienst begeleidt, mits de afnemer 
zijn gewone verblijfplaats in de lidstaat 
van vestiging van de dienstverrichter heeft 
en het beroep niet voorkomt op de in 
artikel 7, lid 4, bedoelde lijst.

Schrappen

Or. fr

Amendement 379
Barbara Weiler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de dienstverrichter de afnemer 
van de dienst begeleidt, mits de afnemer 
zijn gewone verblijfplaats in de lidstaat van 
vestiging van de dienstverrichter heeft en 
het beroep niet voorkomt op de in artikel 7, 
lid 4, bedoelde lijst.

b) wanneer de dienstverrichter de afnemer 
van de dienst begeleidt, mits de afnemer 
zijn gewone verblijfplaats in de lidstaat van 
vestiging van de dienstverrichter heeft, de 
dienst direct noch indirect voor afnemers 
in de staat van de dienstverrichting 
bedoeld is en het beroep niet voorkomt op 
de in artikel 7, lid 4, bedoelde lijst.

Or. de

Amendement 380
Andreas Schwab

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de dienstverrichter de afnemer 
van de dienst begeleidt, mits de afnemer 
zijn gewone verblijfplaats in de lidstaat 
van vestiging van de dienstverrichter heeft
en het beroep niet voorkomt op de in 
artikel 7, lid 4, bedoelde lijst.

b) wanneer de dienstverrichter de afnemer 
van de dienst begeleidt, mits de
dienstverrichter zijn dienst op het 
grondgebied van de ontvangende lidstaat 
uitsluitend aan deze afnemer van de 
dienst verleent en het beroep niet 
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voorkomt op de in artikel 7, lid 4, bedoelde 
lijst.

Or. de

Motivering

De in het Commissievoorstel opgenomen uitzondering moet niet worden beperkt tot afnemers 
van diensten en dienstverrichters die hun gewone verblijfplaats in dezelfde lidstaat van vestiging 
hebben. Want vooral in grensgebieden kunnen reisgezelschappen van verschillende nationaliteit 
samenkomen, c.q. kan een touroperator om praktische redenen een reisleider huren die zijn 
woonplaats niet in dezelfde lidstaat als leden van het reisgezelschap heeft.

Amendement 381
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de dienstverrichter de afnemer 
van de dienst begeleidt, mits de afnemer 
zijn gewone verblijfplaats in de lidstaat 
van vestiging van de dienstverrichter heeft
en het beroep niet voorkomt op de in 
artikel 7, lid 4, bedoelde lijst.

b) mits de dienst direct noch indirect voor 
afnemers in de staat van de 
dienstverrichting bedoeld is en het beroep 
niet voorkomt op de in artikel 7, lid 4, 
bedoelde lijst.

Or. de

Amendement 382
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de dienstverrichter de afnemer 
van de dienst begeleidt, mits de afnemer 
zijn gewone verblijfplaats in de lidstaat van 
vestiging van de dienstverrichter heeft en 
het beroep niet voorkomt op de in artikel 7, 
lid 4, bedoelde lijst.

b) wanneer de dienstverrichter de afnemer 
van de dienst begeleidt, mits de afnemer 
zijn gewone verblijfplaats in de lidstaat van 
vestiging van de dienstverrichter heeft en 
het beroep niet voorkomt op de in artikel 7, 
lid 4, bedoelde lijst en niet het beroep van 
toeristengids betreft.
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Or. it

Motivering

De huidige formulering kan niet worden toegepast op het beroep van toeristengids, omdat op 
geen enkele wijze kan worden gecontroleerd of men resideert in de lidstaat van vestiging van de 
dienstverrichter.

Amendement 383
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 - letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 5 – lid 1 – alinea 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten hebben echter de 
mogelijkheid aan de voorwaarde van 
beroepsuitoefening vast te houden voor 
bepaalde beroepen met implicaties voor de 
gezondheid of de veiligheid, als ze in staat 
zijn deze maatregelen te rechtvaardigen 
op basis van dwingende redenen van 
algemeen belang. De lidstaten doen de 
Commissie een lijst met de betreffende 
beroepen toekomen op uiterlijk (de datum 
van inwerkingtreding van de richtlijn 
opnemen) en vervolgens elke twee jaar. 

Or. fr

Amendement 384
Claudio Morganti, Matteo Salvini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) In lid 2 wordt de tweede alinea 
vervangen door:
Het tijdelijke en incidentele karakter 
van de dienstverrichting wordt per geval 
beoordeeld, met name in het licht van de 
duur, frequentie, regelmaat en 
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continuïteit van de verrichting. De 
afnemer mag in de ontvangende lidstaat 
jaarlijks diensten met een tijdelijk en 
incidenteel karakter afnemen met een 
omvang van ten hoogste een kwart van de 
gemiddelde jaarlijkse omvang van de 
diensten die door beroepsbeoefenaren uit 
de ontvangende lidstaat worden verricht.

Or. it

Motivering

Er moet een percentage worden vastgesteld op basis van de gemiddelde jaarlijkse omvang van 
de diensten die verricht worden door de beroepsbeoefenaars uit de ontvangende lidstaat waar de 
tijdelijke en incidentele diensten worden verricht.

Amendement 385
Sandra Kalniete

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Het volgende lid 4 wordt toegevoegd: Schrappen
"4. In het geval van notarissen worden 
authentieke akten en andere 
authenticatiewerkzaamheden waarvoor 
het zegel van de ontvangende lidstaat 
vereist is, van de dienstverrichting 
uitgesloten.".

Or. en

Amendement 386
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

4. In het geval van notarissen worden 
authentieke akten en andere 
authenticatiewerkzaamheden waarvoor het 
zegel van de ontvangende lidstaat vereist 
is, van de dienstverrichting uitgesloten.

4. In het geval van notarissen worden 
authentieke akten en andere 
authenticatiewerkzaamheden of 
rechterlijke taken van de dienstverrichting 
uitgesloten.

Or. en

Motivering

Het gebruik van het zegel van een lidstaat is beperkt tot het grondgebied van die lidstaat en kan 
niet worden uitgebreid op basis van de vrije dienstverrichting. Rekening houdende met het feit 
dat het opstellen van authentieke akten en hun wederzijdse erkenning gereglementeerd moet 
worden op basis van artikel 81 van het VWEU, valt de beperking met betrekking tot notarissen 
onder de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. "Andere authenticatiewerkzaamheden"
omvatten legalisaties en andere rechterlijke taken die worden uitgevoerd namens de rechterlijke 
macht van een lidstaat.

Amendement 387
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Het volgende lid 4 wordt toegevoegd: Schrappen
"4. In het geval van notarissen worden 
authentieke akten en andere 
authenticatiewerkzaamheden waarvoor 
het zegel van de ontvangende lidstaat 
vereist is, van de dienstverrichting 
uitgesloten.".

Or. fr

Amendement 388
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het geval van gereglementeerde 
beroepen met implicaties voor de 
volksgezondheid of de openbare veiligheid 
en waarop de automatische erkenning uit 
hoofde van titel III, hoofdstuk II of III, niet 
van toepassing is, kan de bevoegde 
autoriteit van de ontvangende lidstaat vóór 
de eerste dienstverrichting de 
beroepskwalificaties van de 
dienstverrichter controleren. Zo een
controle vooraf is alleen mogelijk indien de 
controle bedoeld is om ernstige schade 
voor de gezondheid of de veiligheid van de 
afnemer van de dienstverrichting ingevolge 
een ontoereikende beroepskwalificatie van 
de dienstverrichter te voorkomen en indien 
de controle niet meer omvat dan voor dit 
doel noodzakelijk is.

4. In het geval van de gereglementeerde 
beroepen met dwingende redenen in 
verband met het algemeen belang waarop 
de automatische erkenning uit hoofde van 
titel III, hoofdstuk III, niet van toepassing 
is, kan de bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat vóór de eerste 
dienstverrichting de beroepskwalificaties 
van de dienstverrichter controleren. Zo een 
controle vooraf is alleen mogelijk indien de 
controle bedoeld is om ernstige schade 
voor de gezondheid of de veiligheid van de 
afnemer van de dienstverrichting, de 
dienstverrichter of het algemeen publiek,
ingevolge een ontoereikende 
beroepskwalificatie van de dienstverrichter 
te voorkomen en indien de controle niet 
meer omvat dan voor dit doel noodzakelijk 
is.

Or. en

Amendement 389
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7 – letter a – punt i
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 7 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) voor beroepen in de veiligheidssector 
en gezondheidssector, een bewijs dat de 
desbetreffende persoon geen tijdelijk of 
permanent beroepsverbod heeft of niet 
strafrechtelijk is veroordeeld, indien de 
lidstaat zulks ook van zijn eigen 
onderdanen eist.".

(e) voor beroepen in de veiligheidssector,
de gezondheidssector of voor beroepen 
waarbij men dagelijks in contact komt met 
kinderen en jongeren, een bewijs dat de 
desbetreffende persoon geen tijdelijk of 
permanent beroepsverbod heeft of niet 
strafrechtelijk is veroordeeld, indien de 
lidstaat zulks ook van zijn eigen 
onderdanen eist.

Or. en
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Amendement 390
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7 – letter a –punt ii
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 7 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) voor opleidingstitels als bedoeld in 
artikel 21, lid 1, en voor verklaringen van 
verworven rechten als bedoeld in de 
artikelen 23, 26, 27, 30, 33, 33 bis, 37, 39 
en 43, een bewijs van kennis van de taal 
van de ontvangende lidstaat.

(f) voor beroepen met implicaties voor de 
veiligheid van patiënten, voor 
opleidingstitels als bedoeld in artikel 21, 
lid 1, en voor verklaringen van verworven 
rechten als bedoeld in de artikelen 23, 26, 
27, 30, 33, 33 bis, 37, 39 en 43, een bewijs 
van kennis van de officiële taal of een van 
de officiële talen van de ontvangende 
lidstaat.

Or. en

Amendement 391
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7 – letter a – punt ii
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 7 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) voor opleidingstitels als bedoeld in 
artikel 21, lid 1, en voor verklaringen van 
verworven rechten als bedoeld in de 
artikelen 23, 26, 27, 30, 33, 33 bis, 37, 39 
en 43, een bewijs van kennis van de taal 
van de ontvangende lidstaat.

(f) voor opleidingstitels als bedoeld in 
artikel 21, lid 1, en voor verklaringen van 
verworven rechten als bedoeld in de 
artikelen 23, 26, 27, 30, 33, 33 bis, 37, 39 
en 43, een bewijs van kennis van de taal 
waarin de beroepsbeoefenaar zijn beroep 
zal uitoefenen en die een van de officiële 
talen van de ontvangende lidstaat moet 
zijn.

Or. en

Amendement 392
Christel Schaldemose
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7 – letter c
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het geval van gereglementeerde 
beroepen met implicaties voor de 
volksgezondheid of de openbare veiligheid
en waarop de automatische erkenning uit 
hoofde van titel III, hoofdstuk II of III, niet 
van toepassing is, kan de bevoegde 
autoriteit van de ontvangende lidstaat vóór 
de eerste dienstverrichting de 
beroepskwalificaties van de 
dienstverrichter controleren. Zo een 
controle vooraf is alleen mogelijk indien de 
controle bedoeld is om ernstige schade 
voor de gezondheid of de veiligheid van de 
afnemer van de dienstverrichting ingevolge 
een ontoereikende beroepskwalificatie van 
de dienstverrichter te voorkomen en indien 
de controle niet meer omvat dan voor dit 
doel noodzakelijk is.

4. In het geval van de gereglementeerde 
beroepen met dwingende redenen in 
verband met het algemeen belang waarop 
de automatische erkenning uit hoofde van 
titel III, hoofdstuk III, niet van toepassing 
is, kan de bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat vóór de eerste 
dienstverrichting de beroepskwalificaties 
van de dienstverrichter controleren. Zo een 
controle vooraf is alleen mogelijk indien de 
controle bedoeld is om ernstige schade 
voor de gezondheid of de veiligheid van de 
afnemer van de dienstverrichting, de 
dienstverrichter of het algemeen publiek,
ingevolge een ontoereikende 
beroepskwalificatie van de dienstverrichter 
te voorkomen en indien de controle niet 
meer omvat dan voor dit doel noodzakelijk 
is.

Or. en

Amendement 393
Anna Hedh

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het geval van gereglementeerde 
beroepen met implicaties voor de 
volksgezondheid of de openbare veiligheid 
en waarop de automatische erkenning uit 
hoofde van titel III, hoofdstuk II of III, niet 
van toepassing is, kan de bevoegde 
autoriteit van de ontvangende lidstaat vóór 
de eerste dienstverrichting de 
beroepskwalificaties van de 
dienstverrichter controleren. Een dergelijke 

4. In het geval van gereglementeerde 
beroepen met implicaties voor de 
volksgezondheid of de openbare veiligheid 
en waarop de automatische erkenning uit 
hoofde van titel III, hoofdstuk II of III, niet 
van toepassing is, kan de bevoegde 
autoriteit van de ontvangende lidstaat vóór 
de eerste dienstverrichting de 
beroepskwalificaties van de 
dienstverrichter controleren. Een dergelijke 
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controle vooraf is alleen mogelijk indien de 
controle bedoeld is om ernstige schade 
voor de gezondheid of de veiligheid van de 
afnemer van de dienstverrichting 
ingevolge een ontoereikende 
beroepskwalificatie van de dienstverrichter 
te voorkomen en indien de controle niet 
meer omvat dan voor dit doel noodzakelijk 
is.

controle vooraf is alleen mogelijk indien de 
controle bedoeld is om ernstige schade 
voor iemands gezondheid of veiligheid 
ingevolge een ontoereikende 
beroepskwalificatie van de dienstverrichter 
te voorkomen en indien de controle niet 
meer omvat dan voor dit doel noodzakelijk 
is.

Or. sv

Motivering

Komt beter overeen met de toelichting van de Commissie.

Amendement 394
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het geval van gereglementeerde 
beroepen met implicaties voor de 
volksgezondheid of de openbare veiligheid 
en waarop de automatische erkenning uit 
hoofde van titel III, hoofdstuk II of III, niet 
van toepassing is, kan de bevoegde 
autoriteit van de ontvangende lidstaat vóór 
de eerste dienstverrichting de 
beroepskwalificaties van de 
dienstverrichter controleren. Zo een 
controle vooraf is alleen mogelijk indien de 
controle bedoeld is om ernstige schade 
voor de gezondheid of de veiligheid van de 
afnemer van de dienstverrichting ingevolge 
een ontoereikende beroepskwalificatie van 
de dienstverrichter te voorkomen en indien 
de controle niet meer omvat dan voor dit 
doel noodzakelijk is.

4. In het geval van de gereglementeerde 
beroepen met dwingende redenen in 
verband met het algemeen belang waarop 
de automatische erkenning uit hoofde van 
titel III, hoofdstuk III, niet van toepassing 
is, kan de bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat vóór de eerste 
dienstverrichting de beroepskwalificaties 
van de dienstverrichter controleren. Zo een 
controle vooraf is alleen mogelijk indien de 
controle bedoeld is om ernstige schade 
voor de gezondheid of de veiligheid van de 
afnemer van de dienstverrichting, de 
dienstverrichter of het algemeen publiek,
ingevolge een ontoereikende 
beroepskwalificatie van de dienstverrichter 
te voorkomen en indien de controle niet 
meer omvat dan voor dit doel noodzakelijk 
is.

Or. en
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Amendement 395
Mikael Gustafsson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het geval van gereglementeerde 
beroepen met implicaties voor de 
volksgezondheid of de openbare veiligheid 
en waarop de automatische erkenning uit 
hoofde van titel III, hoofdstuk II of III, niet 
van toepassing is, kan de bevoegde 
autoriteit van de ontvangende lidstaat vóór 
de eerste dienstverrichting de 
beroepskwalificaties van de 
dienstverrichter controleren. Zo een 
controle vooraf is alleen mogelijk indien 
de controle bedoeld is om ernstige schade 
voor de gezondheid of de veiligheid van de 
afnemer van de dienstverrichting 
ingevolge een ontoereikende 
beroepskwalificatie van de 
dienstverrichter te voorkomen en indien 
de controle niet meer omvat dan voor dit 
doel noodzakelijk is.

4. In het geval van gereglementeerde 
beroepen met implicaties voor de 
volksgezondheid of de openbare veiligheid 
en waarop de automatische erkenning uit 
hoofde van titel III, hoofdstuk II of III, niet 
van toepassing is, zal de bevoegde 
autoriteit van de ontvangende lidstaat vóór 
de eerste dienstverrichting de 
beroepskwalificaties van de 
dienstverrichter controleren.

Or. en

Amendement 396
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de lijst van de beroepen 
waarvoor een controle vooraf van de 
kwalificaties noodzakelijk is om ernstige 
schade voor de gezondheid of de 
veiligheid van de afnemer van de 
dienstverrichting krachtens hun nationale 

Schrappen
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wetten en voorschriften te voorkomen. De 
lidstaten verstrekken de Commissie voor 
elk beroep apart een motivering voor de 
opname ervan in de lijst.

Or. de

Amendement 397
Christel Schaldemose

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de lijst van de beroepen 
waarvoor een controle vooraf van de 
kwalificaties noodzakelijk is om ernstige 
schade voor de gezondheid of de veiligheid 
van de afnemer van de dienstverrichting
krachtens hun nationale wetten en 
voorschriften te voorkomen. De lidstaten 
verstrekken de Commissie voor elk beroep 
apart een motivering voor de opname ervan 
in de lijst.

De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de lijst van de beroepen 
waarvoor een controle vooraf van de 
kwalificaties noodzakelijk is om ernstige 
schade voor het algemeen belang
krachtens hun nationale wetten en 
voorschriften te voorkomen. De lidstaten 
verstrekken de Commissie voor elk beroep 
apart een motivering voor de opname ervan 
in de lijst.

Or. en

Amendement 398
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de lijst van de beroepen 
waarvoor een controle vooraf van de 
kwalificaties noodzakelijk is om ernstige 
schade voor de gezondheid of de veiligheid 
van de afnemer van de dienstverrichting 

De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de lijst van de beroepen 
waarvoor een controle vooraf van de 
kwalificaties noodzakelijk is om ernstige 
schade voor de gezondheid of de veiligheid 
van de afnemer van de dienstverrichting, 
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krachtens hun nationale wetten en 
voorschriften te voorkomen. De lidstaten 
verstrekken de Commissie voor elk beroep 
apart een motivering voor de opname ervan 
in de lijst.

de dienstverrichter of het publiek in het 
algemeen krachtens hun nationale wetten 
en voorschriften te voorkomen. De 
lidstaten verstrekken de Commissie voor 
elk beroep apart een motivering voor de 
opname ervan in de lijst.

Or. en

Amendement 399
Emma McClarkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de beroepskwalificaties van de 
dienstverrichter wezenlijk verschillen van 
de in de ontvangende lidstaat vereiste 
opleiding, en wel in die mate dat dit 
verschil de volksgezondheid of de 
openbare veiligheid schaadt, en wanneer de 
dienstverrichter dit niet kan compenseren 
door beroepservaring of in het kader van 
een leven lang leren, dient de ontvangende 
lidstaat de dienstverrichter de mogelijkheid 
te bieden om in het bijzonder door middel 
van een proeve van bekwaamheid te 
bewijzen dat hij de ontbrekende kennis en 
vaardigheden heeft verworven. De 
dienstverrichting dient in ieder geval te 
kunnen plaatsvinden in de maand die volgt 
op die waarin het overeenkomstig de derde 
alinea genomen besluit is getroffen.

Wanneer de beroepskwalificaties van de 
dienstverrichter wezenlijk verschillen van 
de in de ontvangende lidstaat vereiste 
opleiding, en wel in die mate dat dit 
verschil de volksgezondheid of de 
openbare veiligheid schaadt, en wanneer de 
dienstverrichter dit niet kan compenseren 
door beroepservaring of in het kader van 
een leven lang leren, dient de ontvangende 
lidstaat de dienstverrichter de mogelijkheid 
te bieden om in het bijzonder door middel 
van een proeve van bekwaamheid of een 
aanpassingsperiode te bewijzen dat hij de 
ontbrekende kennis en vaardigheden heeft 
verworven. De dienstverrichting dient in 
ieder geval te kunnen plaatsvinden in de 
maand die volgt op die waarin het 
overeenkomstig de derde alinea genomen 
besluit is getroffen.

Or. en

Motivering

Voor beroepen in de gezondheidszorg moet de keuze worden geboden tussen een 
aanpassingsperiode of een proeve van bekwaamheid. Op die manier kan er beter voor gezorgd 
worden dat beroepsbeoefenaars in deze beroepen de ontbrekende vaardigheden verwerven via 
praktijkervaring.
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Amendement 400
Christel Schaldemose

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de beroepskwalificaties van de 
dienstverrichter wezenlijk verschillen van 
de in de ontvangende lidstaat vereiste 
opleiding, en wel in die mate dat dit 
verschil de volksgezondheid of de 
openbare veiligheid schaadt, en wanneer 
de dienstverrichter dit niet kan 
compenseren door beroepservaring of in 
het kader van een leven lang leren, dient de 
ontvangende lidstaat de dienstverrichter de 
mogelijkheid te bieden om in het bijzonder 
door middel van een proeve van 
bekwaamheid te bewijzen dat hij de 
ontbrekende kennis en vaardigheden heeft 
verworven. De dienstverrichting dient in 
ieder geval te kunnen plaatsvinden in de 
maand die volgt op die waarin het 
overeenkomstig de derde alinea genomen 
besluit is getroffen.

Wanneer de beroepskwalificaties van de 
dienstverrichter wezenlijk verschillen van 
de in de ontvangende lidstaat vereiste 
opleiding, en wel in die mate dat dit 
verschil het algemeen belang schaadt, en 
wanneer de dienstverrichter dit niet kan 
compenseren door beroepservaring of in 
het kader van een leven lang leren, dient de 
ontvangende lidstaat de dienstverrichter de 
mogelijkheid te bieden om in het bijzonder 
door middel van een proeve van 
bekwaamheid te bewijzen dat hij de 
ontbrekende kennis en vaardigheden heeft 
verworven. De dienstverrichting dient in 
ieder geval te kunnen plaatsvinden in de 
maand die volgt op die waarin het
overeenkomstig de derde alinea genomen 
besluit is getroffen.

Or. en

Amendement 401
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de beroepskwalificaties van de 
dienstverrichter wezenlijk verschillen van 
de in de ontvangende lidstaat vereiste 
opleiding, en wel in die mate dat dit 
verschil de volksgezondheid of de 
openbare veiligheid schaadt, en wanneer de 
dienstverrichter dit niet kan compenseren 

Wanneer de beroepskwalificaties van de 
dienstverrichter wezenlijk verschillen van 
de in de ontvangende lidstaat vereiste 
opleiding, en wel in die mate dat dit 
verschil de volksgezondheid of de 
openbare veiligheid schaadt, en wanneer de 
dienstverrichter dit niet kan compenseren 
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door beroepservaring of in het kader van
een leven lang leren, dient de ontvangende 
lidstaat de dienstverrichter de mogelijkheid 
te bieden om in het bijzonder door middel 
van een proeve van bekwaamheid te 
bewijzen dat hij de ontbrekende kennis en 
vaardigheden heeft verworven. De 
dienstverrichting dient in ieder geval te 
kunnen plaatsvinden in de maand die volgt 
op die waarin het overeenkomstig de derde 
alinea genomen besluit is getroffen.

door beroepservaring, dient de 
ontvangende lidstaat de dienstverrichter de 
mogelijkheid te bieden om in het bijzonder 
door middel van een proeve van 
bekwaamheid te bewijzen dat hij de 
ontbrekende kennis en vaardigheden heeft 
verworven. De dienstverrichting dient in 
ieder geval te kunnen plaatsvinden in de 
maand die volgt op die waarin het 
overeenkomstig de derde alinea genomen 
besluit is getroffen.

Or. de

Amendement 402
Claudio Morganti, Matteo Salvini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de beroepskwalificaties van de 
dienstverrichter wezenlijk verschillen van 
de in de ontvangende lidstaat vereiste 
opleiding, en wel in die mate dat dit 
verschil de volksgezondheid of de 
openbare veiligheid schaadt, en wanneer 
de dienstverrichter dit niet kan 
compenseren door beroepservaring of in 
het kader van een leven lang leren, dient 
de ontvangende lidstaat de dienstverrichter 
de mogelijkheid te bieden om in het 
bijzonder door middel van een proeve van 
bekwaamheid te bewijzen dat hij de 
ontbrekende kennis en vaardigheden heeft 
verworven. De dienstverrichting dient in 
ieder geval te kunnen plaatsvinden in de 
maand die volgt op die waarin het 
overeenkomstig de derde alinea genomen 
besluit is getroffen.

Wanneer de beroepskwalificaties van de 
dienstverrichter wezenlijk verschillen van 
de in de ontvangende lidstaat vereiste 
opleiding, en wel in die mate dat dit 
verschil de volksgezondheid of de 
openbare veiligheid schaadt, of in 
voorkomend geval betrekking heeft op 
kennis over het cultureel en natuurlijk 
erfgoed van de lidstaten, dient de 
ontvangende lidstaat de dienstverrichter de 
mogelijkheid te bieden om in het bijzonder 
door middel van een proeve van 
bekwaamheid te bewijzen dat hij de 
ontbrekende kennis en vaardigheden heeft 
verworven. De dienstverrichting dient in 
ieder geval te kunnen plaatsvinden in de 
maand die volgt op die waarin het 
overeenkomstig de derde alinea genomen 
besluit is getroffen.

Or. it

Motivering

De lidstaat moet niet alleen in het geval van verschillen die schadelijk kunnen zijn voor de 
gezondheid of de veiligheid kunnen vragen om een bewijs waaruit blijkt dat men over de kennis 
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en vaardigheden beschikt die nodig zijn om een beroep uit te oefenen. In voorkomend geval moet 
het gezien de uitoefening van het beroep mogelijk zijn om ook een proeve van bekwaamheid te 
eisen met betrekking tot kennis over het cultureel en natuurlijk erfgoed van de lidstaat.

Amendement 403
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de beroepskwalificaties van de 
dienstverrichter wezenlijk verschillen van 
de in de ontvangende lidstaat vereiste 
opleiding, en wel in die mate dat dit 
verschil de volksgezondheid of de 
openbare veiligheid schaadt, en wanneer de 
dienstverrichter dit niet kan compenseren 
door beroepservaring of in het kader van 
een leven lang leren, dient de ontvangende 
lidstaat de dienstverrichter de mogelijkheid 
te bieden om in het bijzonder door middel 
van een proeve van bekwaamheid te 
bewijzen dat hij de ontbrekende kennis en 
vaardigheden heeft verworven. De 
dienstverrichting dient in ieder geval te 
kunnen plaatsvinden in de maand die volgt 
op die waarin het overeenkomstig de derde 
alinea genomen besluit is getroffen.

Wanneer de beroepskwalificaties van de 
dienstverrichter wezenlijk verschillen van 
de in de ontvangende lidstaat vereiste 
opleiding, en wel in die mate dat dit 
verschil de volksgezondheid, de openbare 
veiligheid of de consumentenrechten 
schaadt en in strijd is met dwingende 
redenen van algemeen belang, en wanneer 
de dienstverrichter dit niet kan 
compenseren door beroepservaring of in 
het kader van een leven lang leren, dient de 
ontvangende lidstaat de dienstverrichter de 
mogelijkheid te bieden om in het bijzonder 
door middel van een proeve van 
bekwaamheid te bewijzen dat hij de 
ontbrekende kennis en vaardigheden heeft 
verworven. De dienstverrichting dient in 
ieder geval te kunnen plaatsvinden in de 
maand die volgt op die waarin het 
overeenkomstig de derde alinea genomen 
besluit is getroffen.

Or. it

Amendement 404
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7 – letter c
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de beroepskwalificaties van de Wanneer de beroepskwalificaties van de 
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dienstverrichter wezenlijk verschillen van 
de in de ontvangende lidstaat vereiste 
opleiding, en wel in die mate dat dit 
verschil de volksgezondheid of de 
openbare veiligheid schaadt, en wanneer de 
dienstverrichter dit niet kan compenseren 
door beroepservaring of in het kader van 
een leven lang leren, dient de ontvangende 
lidstaat de dienstverrichter de mogelijkheid 
te bieden om in het bijzonder door middel 
van een proeve van bekwaamheid te 
bewijzen dat hij de ontbrekende kennis en 
vaardigheden heeft verworven. De 
dienstverrichting dient in ieder geval te 
kunnen plaatsvinden in de maand die volgt 
op die waarin het overeenkomstig de derde 
alinea genomen besluit is getroffen.

dienstverrichter wezenlijk verschillen van 
de in de ontvangende lidstaat vereiste 
opleiding, en wel in die mate dat dit 
verschil de volksgezondheid of de 
openbare veiligheid schaadt, en wanneer de 
dienstverrichter dit niet kan compenseren 
door beroepservaring of in het kader van 
een door een bevoegde instantie 
gecertificeerd leven lang leren, dient de 
ontvangende lidstaat de dienstverrichter de 
mogelijkheid te bieden om in het bijzonder 
door middel van een proeve van 
bekwaamheid te bewijzen dat hij de 
ontbrekende kennis en vaardigheden heeft 
verworven. De dienstverrichting dient in 
ieder geval te kunnen plaatsvinden in de 
maand die volgt op die waarin het 
overeenkomstig de derde alinea genomen 
besluit is getroffen.

Or. el

Motivering

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

Amendement 405
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de bevoegde autoriteit binnen de in 
de derde en de vierde alinea vermelde 
termijn niet reageert, kan de dienst 
worden verricht.

Schrappen

Or. de


