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Ändringsförslag 254
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska bekräfta mottagandet av 
ansökan och utan dröjsmål informera den 
sökande om det saknas handlingar. 
Myndigheten ska skapa en akt för ansökan 
som innehåller alla styrkande handlingar 
inom ramen för det informationssystem för 
den inre marknaden (IMI) som upprättas 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […]*. Om samma 
sökande senare lämnar nya ansökningar får 
ursprungsmedlemsstatens eller den 
mottagande medlemsstatens behöriga 
myndigheter inte begära förnyad inlämning 
av handlingar som redan finns i IMI-akten 
och som fortfarande är giltiga. 

3. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska bekräfta mottagandet av 
ansökan och inom tre arbetsdagar
informera den sökande om det saknas 
handlingar. Myndigheten ska skapa en akt 
för ansökan som innehåller alla bestyrkta 
och giltiga styrkande handlingar inom 
ramen för det informationssystem för den 
inre marknaden (IMI) som upprättas 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […]*. Om samma 
sökande senare lämnar nya ansökningar får 
ursprungsmedlemsstatens eller den 
mottagande medlemsstatens behöriga 
myndigheter inte begära förnyad inlämning 
av handlingar som redan finns i IMI-akten 
och som fortfarande är giltiga. 

Or. fr

Ändringsförslag 255
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska bekräfta mottagandet av 

3. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska bekräfta mottagandet av 
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ansökan och utan dröjsmål informera den 
sökande om det saknas handlingar. 
Myndigheten ska skapa en akt för ansökan 
som innehåller alla styrkande handlingar 
inom ramen för det informationssystem för 
den inre marknaden (IMI) som upprättas 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […]*. Om samma 
sökande senare lämnar nya ansökningar får 
ursprungsmedlemsstatens eller den 
mottagande medlemsstatens behöriga 
myndigheter inte begära förnyad inlämning 
av handlingar som redan finns i IMI-akten 
och som fortfarande är giltiga.

ansökan och utan dröjsmål informera den 
sökande om det saknas handlingar, som i 
förekommande fall bör tas fram inom en 
rimlig tid och i enlighet med alla angivna 
krav. Myndigheten ska skapa en akt för 
ansökan som innehåller alla styrkande 
handlingar inom ramen för det 
informationssystem för den inre 
marknaden (IMI) som upprättas genom 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr […]*. Om samma sökande senare 
lämnar nya ansökningar får 
ursprungsmedlemsstatens eller den 
mottagande medlemsstatens behöriga 
myndigheter inte begära förnyad inlämning 
av handlingar som redan finns i IMI-akten 
och som fortfarande är giltiga.

Or. it

Ändringsförslag 256
Emilie Turunen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Trots vad som sägs i artikel 4b och 4c 
ska ett europeiskt yrkeskort vara giltigt så 
länge som dess innehavare behåller rätten 
att utöva verksamhet i 
ursprungsmedlemsstaten, på grundval av 
de handlingar och uppgifter som finns i 
IMI-akten. Det europeiska yrkeskortet bör 
förnyas regelbundet eller i enlighet med 
den mottagande medlemsstatens 
bestämmelser för yrket i fråga.

Or. en
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Ändringsförslag 257
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta 
genomförandeakter som specificerar de 
tekniska specifikationerna för de uppgifter 
som finns i det europeiska yrkeskortet och i 
IMI-akten, de åtgärder som krävs för att 
säkerställa att dessa uppgifter har integritet, 
behandlas konfidentiellt och är korrekta 
och villkoren och förfarandena för att 
tillhandahålla innehavaren ett europeiskt 
yrkeskort, inbegripet möjligheten att ladda 
ned kortet eller inge uppdateringar till 
akten. Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 58.

4. Kommissionen får anta 
genomförandeakter som specificerar de 
tekniska specifikationerna för de uppgifter 
som finns i det europeiska yrkeskortet och i 
IMI-akten, de åtgärder som krävs för att 
säkerställa att dessa uppgifter har integritet, 
behandlas konfidentiellt och är korrekta 
och villkoren och förfarandena för att 
tillhandahålla innehavaren ett europeiskt 
yrkeskort. Genomförandeakterna ska antas 
i enlighet med det granskningsförfarande
som avses i artikel 58.

Or. de

Motivering

Åtkomst vid ett flertal tillfällen skulle kunna leda till problem med uppgiftsskyddet.

Ändringsförslag 258
Emilie Turunen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får anta 
genomförandeakter som specificerar de 
tekniska specifikationerna för de uppgifter 
som finns i det europeiska yrkeskortet och i 
IMI-akten, de åtgärder som krävs för att 

4. Kommissionen får, efter samråd med 
yrkesorganisationer och berörda parter i 
enlighet med artiklarna 57c (ny) och 58a 
(ny) och under beaktande av deras 
förslag, anta genomförandeakter som 
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säkerställa att dessa uppgifter har integritet, 
behandlas konfidentiellt och är korrekta 
och villkoren och förfarandena för att 
tillhandahålla innehavaren ett europeiskt 
yrkeskort, inbegripet möjligheten att ladda 
ned kortet eller inge uppdateringar till 
akten. Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande
som avses i artikel 58.

specificerar de tekniska specifikationerna 
för de uppgifter som finns i det europeiska 
yrkeskortet och i IMI-akten, de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att dessa 
uppgifter har integritet, behandlas 
konfidentiellt och är korrekta och villkoren 
och förfarandena för att tillhandahålla 
innehavaren ett europeiskt yrkeskort, 
inbegripet möjligheten att ladda ned kortet 
eller inge uppdateringar till akten. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 58.

Or. en

Ändringsförslag 259
Emilie Turunen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4b
Tillfällig rörlighet
Efter samråd med berörda parter i 
enlighet med artikel 58c (ny) ska 
kommissionen ges befogenhet att anta
delegerade akter med avseende på 
antagande av en förteckning över yrken 
som regelbundet flyttar till andra
medlemsstater och tillhandahåller tjänster 
under korta tidsperioder. Personer inom 
yrkena i denna förteckning kommer att 
vara skyldiga att förnya sitt yrkeskort 
varje år.

Or. en
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Ändringsförslag 260
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4c – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiskt yrkeskort för temporärt 
tillhandahållande av andra tjänster än 
sådana som omfattas av artikel 7.4

Europeiskt yrkeskort för temporärt 
tillhandahållande av andra tjänster än 
sådana som omfattas av artikel 7.4 samt 
hälso- och sjukvårdspersonal som 
omfattas av automatiskt erkännande 
enligt direktiv 2005/36/EG.

Or. en

Motivering

För sektorsyrken inom hälso- och sjukvården bör den mottagande medlemsstatens behöriga 
myndigheter behålla ansvaret för att godkänna det europeiska yrkeskortet.

Ändringsförslag 261
Emma McClarkin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska kontrollera ansökan och 
skapa och godkänna ett europeiskt 
yrkeskort inom två veckor från den dag den 
mottar en fullständig ansökan. 
Myndigheten ska informera den sökande 
och den medlemsstat där denne planerar 
att tillhandahålla tjänster om 
godkännandet av ett europeiskt yrkeskort.
En överföring av uppgifterna om 
godkännande till de berörda mottagande 
medlemsstaterna ska utgöra den 

1. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska kontrollera ansökan och 
styrkande handlingar samt utfärda ett
europeiskt yrkeskort inom en månad från 
den dag den mottar en fullständig ansökan. 
Myndigheten ska omedelbart överföra det 
europeiska yrkeskortet till den behöriga 
myndigheten i den berörda mottagande 
medlemsstaten och informera den 
sökande i enlighet med detta. De berörda 
mottagande medlemsstaterna ska ansvara 
för den underrättelse som föreskrivs i 
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underrättelse som föreskrivs i artikel 7. 
Den mottagande medlemsstaten får inte 
kräva en ytterligare underrättelse enligt 
artikel 7 för de påföljande två åren.

artikel 7. Den mottagande medlemsstaten 
får inte kräva en ytterligare underrättelse 
enligt artikel 7 för de påföljande åren.

Or. en

Motivering

Behöriga myndigheter bör ges en mer realistisk tidsram för att behandla ansökningar. 
Giltighetsperioden för underrättelsen bör vara kortare än två år för att kunna garantera 
konsumentskyddet.

Ändringsförslag 262
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska kontrollera ansökan och 
skapa och godkänna ett europeiskt 
yrkeskort inom två veckor från den dag den 
mottar en fullständig ansökan. 
Myndigheten ska informera den sökande 
och den medlemsstat där denne planerar att 
tillhandahålla tjänster om godkännandet 
av ett europeiskt yrkeskort. En överföring 
av uppgifterna om godkännande till de 
berörda mottagande medlemsstaterna ska 
utgöra den underrättelse som föreskrivs i 
artikel 7. Den mottagande medlemsstaten 
får inte kräva en ytterligare underrättelse 
enligt artikel 7 för de påföljande två åren.

1. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska kontrollera ansökan och 
skapa ett europeiskt yrkeskort inom fyra 
veckor från den dag den mottar en 
fullständig ansökan. Myndigheten ska 
informera den sökande och den 
medlemsstat där denne planerar att 
tillhandahålla tjänster om att ett europeiskt 
yrkeskort har skapats. En överföring av 
uppgifterna om skapandet av yrkeskortet
till de berörda mottagande 
medlemsstaterna ska utgöra den 
underrättelse som föreskrivs i artikel 7. 
Den mottagande medlemsstaten får inte 
kräva en ytterligare underrättelse enligt 
artikel 7 för det påföljande året.

Or. de

Ändringsförslag 263
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4c – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska kontrollera ansökan och 
skapa och godkänna ett europeiskt 
yrkeskort inom två veckor från den dag den 
mottar en fullständig ansökan. 
Myndigheten ska informera den sökande 
och den medlemsstat där denne planerar att 
tillhandahålla tjänster om godkännandet av 
ett europeiskt yrkeskort. En överföring av 
uppgifterna om godkännande till de 
berörda mottagande medlemsstaterna ska 
utgöra den underrättelse som föreskrivs i 
artikel 7. Den mottagande medlemsstaten 
får inte kräva en ytterligare underrättelse 
enligt artikel 7 för de påföljande två åren.

1. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska kontrollera ansökan och 
skapa och godkänna ett europeiskt 
yrkeskort inom en månad från den dag den 
mottar en fullständig ansökan. 
Myndigheten ska informera den sökande 
och den medlemsstat där denne planerar att 
tillhandahålla tjänster om godkännandet av 
ett europeiskt yrkeskort. En överföring av 
uppgifterna om godkännande till de 
berörda mottagande medlemsstaterna ska 
utgöra den underrättelse som föreskrivs i 
artikel 7. Den mottagande medlemsstaten 
får inte kräva en ytterligare underrättelse 
enligt artikel 7 för de påföljande två åren.

Or. en

Ändringsförslag 264
Frank Engel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska kontrollera ansökan och 
skapa och godkänna ett europeiskt 
yrkeskort inom två veckor från den dag den 
mottar en fullständig ansökan. 
Myndigheten ska informera den sökande 
och den medlemsstat där denne planerar att 
tillhandahålla tjänster om godkännandet av 
ett europeiskt yrkeskort. En överföring av 
uppgifterna om godkännande till de 

1. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska kontrollera ansökan och 
skapa och godkänna ett europeiskt 
yrkeskort inom fyra veckor från den dag 
den mottar en fullständig ansökan. 
Myndigheten ska informera den sökande 
och den medlemsstat där denne planerar att 
tillhandahålla tjänster om godkännandet av 
ett europeiskt yrkeskort. En överföring av 
uppgifterna om godkännande till de 
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berörda mottagande medlemsstaterna ska 
utgöra den underrättelse som föreskrivs i 
artikel 7. Den mottagande medlemsstaten 
får inte kräva en ytterligare underrättelse 
enligt artikel 7 för de påföljande två åren.

berörda mottagande medlemsstaterna ska 
utgöra den underrättelse som föreskrivs i 
artikel 7. Den mottagande medlemsstaten 
får inte kräva en ytterligare underrättelse 
enligt artikel 7 för de påföljande två åren.

Or. fr

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska kontrollera ansökan och 
skapa och godkänna ett europeiskt 
yrkeskort inom två veckor från den dag den 
mottar en fullständig ansökan. 
Myndigheten ska informera den sökande
och den medlemsstat där denne planerar 
att tillhandahålla tjänster om 
godkännandet av ett europeiskt yrkeskort.
En överföring av uppgifterna om 
godkännande till de berörda mottagande 
medlemsstaterna ska utgöra den 
underrättelse som föreskrivs i artikel 7. 
Den mottagande medlemsstaten får inte 
kräva en ytterligare underrättelse enligt 
artikel 7 för de påföljande två åren.

1. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska kontrollera ansökan och 
skapa och godkänna ett europeiskt 
yrkeskort inom en månad från den dag den 
mottar en fullständig ansökan. 
Myndigheten ska överföra det europeiska 
yrkeskortet till den mottagande 
medlemsstaten och informera den 
sökande. En överföring av det europeiska 
yrkeskortet till de berörda mottagande 
medlemsstaterna ska utgöra den 
underrättelse som föreskrivs i artikel 7. 
Den mottagande medlemsstaten får inte 
kräva en ytterligare underrättelse enligt 
artikel 7 för de påföljande två åren.

Or. en

Ändringsförslag 266
Emilie Turunen

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

1. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska kontrollera ansökan och 
skapa och godkänna ett europeiskt 
yrkeskort inom två veckor från den dag 
den mottar en fullständig ansökan. 
Myndigheten ska informera den sökande 
och den medlemsstat där denne planerar att 
tillhandahålla tjänster om godkännandet av 
ett europeiskt yrkeskort. En överföring av 
uppgifterna om godkännande till de 
berörda mottagande medlemsstaterna ska 
utgöra den underrättelse som föreskrivs i 
artikel 7. Den mottagande medlemsstaten 
får inte kräva en ytterligare underrättelse 
enligt artikel 7 för de påföljande två åren.

1. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska kontrollera ansökan och 
skapa och godkänna ett europeiskt 
yrkeskort inom de tidsfrister som anges i 
artikel 4d.5 (ny). Myndigheten ska 
informera den sökande och den 
medlemsstat där denne planerar att 
tillhandahålla tjänster om godkännandet av 
ett europeiskt yrkeskort. En överföring av 
uppgifterna om godkännande till de 
berörda mottagande medlemsstaterna ska 
utgöra den underrättelse som föreskrivs i 
artikel 7. Ett sådant yrkeskort bör förnyas 
varje år.

Or. en

Ändringsförslag 267
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska kontrollera ansökan och 
skapa och godkänna ett europeiskt 
yrkeskort inom två veckor från den dag den 
mottar en fullständig ansökan. 
Myndigheten ska informera den sökande 
och den medlemsstat där denne planerar att 
tillhandahålla tjänster om godkännandet av 
ett europeiskt yrkeskort. En överföring av 
uppgifterna om godkännande till de 
berörda mottagande medlemsstaterna ska 
utgöra den underrättelse som föreskrivs i 
artikel 7. Den mottagande medlemsstaten 
får inte kräva en ytterligare underrättelse 
enligt artikel 7 för de påföljande två åren.

1. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska kontrollera ansökan och 
skapa och godkänna ett europeiskt 
yrkeskort inom en månad från den dag den 
mottar en fullständig ansökan. 
Myndigheten ska informera den sökande 
och den medlemsstat där denne planerar att 
tillhandahålla tjänster om godkännandet av 
ett europeiskt yrkeskort. En överföring av 
uppgifterna om godkännande till de 
berörda mottagande medlemsstaterna ska 
utgöra den underrättelse som föreskrivs i 
artikel 7. Den mottagande medlemsstaten 
får inte kräva en ytterligare underrättelse 
enligt artikel 7 för de påföljande två åren.
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Or. fi

Ändringsförslag 268
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska kontrollera ansökan och 
skapa och godkänna ett europeiskt 
yrkeskort inom två veckor från den dag den 
mottar en fullständig ansökan. 
Myndigheten ska informera den sökande 
och den medlemsstat där denne planerar att 
tillhandahålla tjänster om godkännandet av 
ett europeiskt yrkeskort. En överföring av 
uppgifterna om godkännande till de 
berörda mottagande medlemsstaterna ska 
utgöra den underrättelse som föreskrivs i 
artikel 7. Den mottagande medlemsstaten 
får inte kräva en ytterligare underrättelse 
enligt artikel 7 för de påföljande två åren.

1. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska kontrollera ansökan och 
skapa och godkänna ett europeiskt 
yrkeskort inom två veckor från den dag den 
mottar en fullständig ansökan. 
Myndigheten ska informera den sökande 
och den medlemsstat där denne planerar att 
tillhandahålla tjänster om godkännandet av 
ett europeiskt yrkeskort. En överföring av 
uppgifterna om godkännande till de 
berörda mottagande medlemsstaterna ska 
utgöra den underrättelse som föreskrivs i 
artikel 7.

Or. en

Ändringsförslag 269
Phil Prendergast

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska kontrollera ansökan och 
skapa och godkänna ett europeiskt 
yrkeskort inom två veckor från den dag den 

1. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska kontrollera ansökan och 
skapa och godkänna ett europeiskt 
yrkeskort inom två veckor från den dag den 
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mottar en fullständig ansökan. 
Myndigheten ska informera den sökande 
och den medlemsstat där denne planerar att 
tillhandahålla tjänster om godkännandet av 
ett europeiskt yrkeskort. En överföring av 
uppgifterna om godkännande till de 
berörda mottagande medlemsstaterna ska 
utgöra den underrättelse som föreskrivs i 
artikel 7. Den mottagande medlemsstaten 
får inte kräva en ytterligare underrättelse 
enligt artikel 7 för de påföljande två åren.

mottar en fullständig ansökan. 
Myndigheten ska informera den sökande 
och den medlemsstat där denne planerar att 
tillhandahålla tjänster om godkännandet av 
ett europeiskt yrkeskort. En överföring av 
uppgifterna om godkännande till de 
berörda mottagande medlemsstaterna ska 
utgöra den underrättelse som föreskrivs i 
artikel 7. Den mottagande medlemsstaten 
får inte kräva en ytterligare underrättelse 
enligt artikel 7 för de påföljande två åren, 
såvida inte tvingande hänsyn anförs.

Or. en

Ändringsförslag 270
Emma McClarkin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om varken yrket eller utbildningen 
och yrkesutbildningen för yrket regleras i 
ursprungsmedlemsstaten ska den 
behöriga myndigheten i denna 
medlemsstat åtminstone kontrollera den 
sökandes rättsliga status samt de 
inlämnade handlingarnas äkthet och 
fullständighet.

Or. en

Ändringsförslag 271
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4c – punkt 1b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Efter att ett pilotprojekt för ett särskilt 
yrke har slutförts med de behöriga 
myndigheterna, ska kommissionen ha 
befogenhet att anta genomförandeakter i 
enlighet med artikel 58 om fastställande
av tidsfrister för den process som beskrivs 
i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 272
Emma McClarkin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ursprungsmedlemsstatens beslut eller 
avsaknad av beslut inom den
tvåveckorsperiod som avses i punkt 1 ska 
kunna överklagas enligt nationell 
lagstiftning.

2. Den behöriga myndighetens beslut i
ursprungsmedlemsstaten eller avsaknad av 
beslut inom den enmånadsperiod som 
avses i punkt 1 ska kunna överklagas enligt 
nationell lagstiftning.

Or. en

Motivering

Tidsfristen för att behandla en ansökan för tillfällig rörlighet bör vara mer realistisk.

Ändringsförslag 273
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4c – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ursprungsmedlemsstatens beslut eller 
avsaknad av beslut inom den 
tvåveckorsperiod som avses i punkt 1 ska 
kunna överklagas enligt nationell 
lagstiftning.

2. Ursprungsmedlemsstatens beslut eller 
avsaknad av beslut inom den 
fyraveckorsperiod som avses i punkt 1 ska 
kunna överklagas enligt nationell 
lagstiftning.

Or. de

Ändringsförslag 274
Frank Engel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ursprungsmedlemsstatens beslut eller 
avsaknad av beslut inom den 
tvåveckorsperiod som avses i punkt 1 ska 
kunna överklagas enligt nationell 
lagstiftning.

2. Ursprungsmedlemsstatens beslut eller 
avsaknad av beslut inom den 
fyraveckorsperiod som avses i punkt 1 ska 
kunna överklagas enligt nationell 
lagstiftning.

Or. fr

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ursprungsmedlemsstatens beslut eller
avsaknad av beslut inom den
tvåveckorsperiod som avses i punkt 1 ska 
kunna överklagas enligt nationell 
lagstiftning.

2. Den behöriga myndighetens beslut i
ursprungsmedlemsstaten eller avsaknad av 
beslut inom den enmånadsperiod som 
avses i punkt 1 ska kunna överklagas enligt 
nationell lagstiftning.
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Or. en

Ändringsförslag 276
Emilie Turunen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ursprungsmedlemsstatens beslut eller 
avsaknad av beslut inom den
tvåveckorsperiod som avses i punkt 1 ska 
kunna överklagas enligt nationell 
lagstiftning.

2. Ursprungsmedlemsstatens beslut eller 
avsaknad av beslut inom den period som 
anges i punkt 5 (ny) ska kunna överklagas 
enligt nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 277
Emilie Turunen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om innehavare av ett europeiskt 
yrkeskort önskar tillhandahålla tjänster i 
andra medlemsstater än de som 
ursprungligen informerats enligt punkt 1 
eller önskar fortsätta att tillhandahålla 
tjänster utöver den tvåårsperiod som avses 
i punkt 1, får de fortsätta att använda det 
europeiska yrkeskort som avses i punkt 1. I 
dessa fall ska innehavaren av det 
europeiska yrkeskortet göra den 
underrättelse som föreskrivs i artikel 7.

3. Om innehavare av ett europeiskt 
yrkeskort önskar tillhandahålla tjänster i 
andra medlemsstater än de som 
ursprungligen informerats enligt punkt 1 
eller önskar fortsätta att tillhandahålla 
tjänster utöver den ettårsperiod som avses i 
punkt 1, får de fortsätta att använda det 
europeiska yrkeskort som avses i punkt 1. I 
dessa fall ska innehavaren av det 
europeiska yrkeskortet göra den 
underrättelse som föreskrivs i artikel 7.

Or. en
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Ändringsförslag 278
Emma McClarkin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ett europeiskt yrkeskort ska vara giltigt 
så länge som dess innehavare behåller 
rätten att utöva verksamhet i 
ursprungsmedlemsstaten, på grundval av 
de handlingar och uppgifter som finns i 
IMI-akten.

4. Ett europeiskt yrkeskort ska vara giltigt 
så länge som dess innehavare behåller 
rätten att utöva verksamhet i 
ursprungsmedlemsstaten, på grundval av 
de handlingar och uppgifter som finns i 
IMI-akten eller om innehavaren inte har 
förbjudits att utöva sitt yrke i någon 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 279
Emilie Turunen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska, efter samråd med 
yrkesorganisationer och berörda parter i 
enlighet med artiklarna 57c (ny) och 
58a (ny) och under beaktande av deras 
förslag samt i tillämpliga fall pilotprojekt, 
ges befogenhet att anta delegerade akter 
som samordnar förslagen från detta eller 
dessa forum samt yrkesorganisationer, 
med avseende på lämplig tidsperiod för 
godkännande och kontroll av yrkeskortet 
för yrket i fråga. Kommissionen ska göra 
dessa tidsfrister offentligt tillgängliga.
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Or. en

Ändringsförslag 280
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4d – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiskt yrkeskort för etablering och 
temporärt tillhandahållande av tjänster 
enligt artikel 7.4.

Europeiskt yrkeskort för etablering och 
temporärt tillhandahållande av tjänster 
enligt artikel 7.4 samt för temporärt 
tillhandahållande av hälso- och 
sjukvårdstjänster som omfattas av 
automatiskt erkännande enligt 
avdelning III kapitel III.

Or. en

Motivering

Host Member States should decide on the issuance of the EPC for establishment, for the 
temporary and occasional provision of services under Article 7(4) (regulated professions 
having public health or safety implications), and for the temporary and occasional provision 
of services by health professionals benefitting from automatic recognition under Title III 
Chapter III of the Directive 2005/36/EC.The sectoral health professions are key providers of 
health care and present a risk to public safety. When care goes wrong this not only impacts 
on the migrant patient, but on the host health care system.

Ändringsförslag 281
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en fullständig ansökan om ett 
europeiskt yrkeskort har mottagits ska 
ursprungsmedlemsstatens behöriga 

1. När en fullständig ansökan om ett 
europeiskt yrkeskort har mottagits ska 
ursprungsmedlemsstatens behöriga 
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myndighet inom två veckor kontrollera och 
bekräfta de inlämnade styrkande 
handlingarnas äkthet och giltighet, skapa 
ett europeiskt yrkeskort, överföra det för 
godkännande till den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndighet och 
informera den myndigheten om den 
relevanta IMI-akten. 
Ursprungsmedlemsstaten ska informera 
den sökande om hur långt förfarandet har 
gått.

myndighet inom fyra veckor kontrollera 
och bekräfta de inlämnade styrkande 
handlingarnas äkthet och giltighet, skapa 
ett europeiskt yrkeskort, överföra det för 
godkännande till den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndighet och 
informera den myndigheten om den 
relevanta IMI-akten. 
Ursprungsmedlemsstaten ska informera 
den sökande om hur långt förfarandet har 
gått.

Or. de

Ändringsförslag 282
Frank Engel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en fullständig ansökan om ett 
europeiskt yrkeskort har mottagits ska 
ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet inom två veckor kontrollera och 
bekräfta de inlämnade styrkande 
handlingarnas äkthet och giltighet, skapa 
ett europeiskt yrkeskort, överföra det för 
godkännande till den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndighet och 
informera den myndigheten om den 
relevanta IMI-akten. 
Ursprungsmedlemsstaten ska informera 
den sökande om hur långt förfarandet har 
gått.

1. När en fullständig ansökan om ett 
europeiskt yrkeskort har mottagits ska 
ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet inom fyra veckor kontrollera 
och bekräfta de inlämnade styrkande 
handlingarnas äkthet och giltighet, skapa 
ett europeiskt yrkeskort, överföra det för 
godkännande till den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndighet och 
informera den myndigheten om den 
relevanta IMI-akten. 
Ursprungsmedlemsstaten ska informera 
den sökande om hur långt förfarandet har 
gått.

Or. fr

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



PE489.001v01-00 20/89 AM\916300SV.doc

SV

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en fullständig ansökan om ett 
europeiskt yrkeskort har mottagits ska 
ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet inom två veckor kontrollera och 
bekräfta de inlämnade styrkande 
handlingarnas äkthet och giltighet, skapa 
ett europeiskt yrkeskort, överföra det för 
godkännande till den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndighet och 
informera den myndigheten om den 
relevanta IMI-akten. 
Ursprungsmedlemsstaten ska informera
den sökande om hur långt förfarandet har 
gått.

1. När en fullständig ansökan om ett 
europeiskt yrkeskort har mottagits ska 
ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet, inom en månad från det att en 
fullständig ansökan har mottagits, 
kontrollera och bekräfta de inlämnade 
styrkande handlingarnas äkthet och 
giltighet, skapa ett europeiskt yrkeskort, 
överföra det för godkännande till den 
mottagande medlemsstatens behöriga 
myndighet och informera den sökande om
detta.

Or. en

Ändringsförslag 284
Emilie Turunen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en fullständig ansökan om ett 
europeiskt yrkeskort har mottagits ska 
ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet inom två veckor kontrollera och 
bekräfta de inlämnade styrkande 
handlingarnas äkthet och giltighet, skapa 
ett europeiskt yrkeskort, överföra det för 
godkännande till den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndighet och 
informera den myndigheten om den 
relevanta IMI-akten. 
Ursprungsmedlemsstaten ska informera 

1. När en fullständig ansökan om ett 
europeiskt yrkeskort har mottagits ska 
ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet inom den tidsperiod som anges 
i artikel 4d.5 (ny) kontrollera och bekräfta 
de inlämnade styrkande handlingarnas 
äkthet och giltighet, skapa ett europeiskt 
yrkeskort, överföra det för godkännande 
till den mottagande medlemsstatens 
behöriga myndighet och informera den 
myndigheten om den relevanta IMI-akten. 
Ursprungsmedlemsstaten ska informera 
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den sökande om hur långt förfarandet har
gått.

den sökande om hur långt förfarandet har 
gått.

Or. en

Ändringsförslag 285
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om varken yrket eller utbildningen 
och yrkesutbildningen för yrket regleras i 
ursprungsmedlemsstaten, ska den 
behöriga myndigheten i denna 
medlemsstat åtminstone kontrollera att 
den sökande är lagligt etablerad och i 
möjligaste mån kontrollera de inlämnade 
handlingarnas äkthet och fullständighet. 

Or. en

Ändringsförslag 286
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I de fall som avses i artiklarna 16, 21 
och 49a ska en mottagande medlemsstat 
besluta om godkännande av det europeiska 
yrkeskort som avses i punkt 1 inom en 
månad från dagen för mottagande av det 
europeiska yrkeskort som överförts av 
ursprungsmedlemsstaten. När det finns 
skälig grund för tvivel får den mottagande 

2. I de fall som avses i artiklarna 16, 21 
och 49a ska en mottagande medlemsstat 
besluta om godkännande av det europeiska 
yrkeskort som avses i punkt 1 inom åtta 
veckor från dagen för mottagande av det 
europeiska yrkeskort som överförts av 
ursprungsmedlemsstaten. När det finns 
skälig grund för tvivel får den mottagande 
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medlemsstaten begära ytterligare uppgifter 
från ursprungsmedlemsstaten. Denna 
begäran ska inte medföra att 
enmånadsfristen skjuts upp.

medlemsstaten begära ytterligare uppgifter 
från ursprungsmedlemsstaten. Denna 
begäran ska inte medföra att 
åttaveckorsfristen skjuts upp.

Or. de

Ändringsförslag 287
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I de fall som avses i artiklarna 16, 21 
och 49a ska en mottagande medlemsstat 
besluta om godkännande av det europeiska 
yrkeskort som avses i punkt 1 inom en 
månad från dagen för mottagande av det 
europeiska yrkeskort som överförts av 
ursprungsmedlemsstaten. När det finns 
skälig grund för tvivel får den mottagande 
medlemsstaten begära ytterligare uppgifter 
från ursprungsmedlemsstaten. Denna 
begäran ska inte medföra att 
enmånadsfristen skjuts upp.

2. I de fall som avses i artiklarna 16, 21 
och 49a ska en mottagande medlemsstat 
besluta om godkännande av det europeiska 
yrkeskort som avses i punkt 1 inom fem 
veckor från dagen för mottagande av det 
europeiska yrkeskort som överförts av 
ursprungsmedlemsstaten. När det finns 
skälig grund för tvivel får den mottagande 
medlemsstaten begära ytterligare uppgifter 
från ursprungsmedlemsstaten. Denna 
begäran ska medföra att tidsfristen 
förlängs, dock med högst tre veckor.

Or. de

Ändringsförslag 288
Emilie Turunen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I de fall som avses i artiklarna 16, 21 
och 49a ska en mottagande medlemsstat 

2. I de fall som avses i artiklarna 16, 21
och 49a ska en mottagande medlemsstat 
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besluta om godkännande av det europeiska 
yrkeskort som avses i punkt 1 inom en 
månad från dagen för mottagande av det 
europeiska yrkeskort som överförts av 
ursprungsmedlemsstaten. När det finns 
skälig grund för tvivel får den mottagande 
medlemsstaten begära ytterligare uppgifter 
från ursprungsmedlemsstaten. Denna 
begäran ska inte medföra att 
enmånadsfristen skjuts upp.

besluta om godkännande av det europeiska 
yrkeskort som avses i punkt 1 inom den 
tidsperiod som anges i artikel 4d.5 (ny) 
från dagen för mottagande av det 
europeiska yrkeskort som överförts av 
ursprungsmedlemsstaten. När det finns 
skälig grund för tvivel får den mottagande 
medlemsstaten begära ytterligare uppgifter 
från ursprungsmedlemsstaten. Denna 
begäran ska inte medföra att den period 
som anges i artikel 4d.5 (ny) skjuts upp.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I de fall som avses i artiklarna 16, 21 
och 49a ska en mottagande medlemsstat 
besluta om godkännande av det europeiska 
yrkeskort som avses i punkt 1 inom en 
månad från dagen för mottagande av det 
europeiska yrkeskort som överförts av 
ursprungsmedlemsstaten. När det finns 
skälig grund för tvivel får den mottagande 
medlemsstaten begära ytterligare uppgifter 
från ursprungsmedlemsstaten. Denna 
begäran ska inte medföra att 
enmånadsfristen skjuts upp.

2. Inom fem dagar efter det att ansökan 
om godkännande av ett europeiskt 
yrkeskort inkommit till den mottagande 
medlemsstaten ska denna medlemsstat 
bekräfta mottagandet till den sökande. I 
de fall som avses i artiklarna 16, 21 och 
49a ska en mottagande medlemsstat besluta 
om godkännande av det europeiska 
yrkeskort som avses i punkt 1 inom fem 
veckor från dagen för mottagande av det 
europeiska yrkeskort som överförts av 
ursprungsmedlemsstaten. När det finns 
skälig grund för tvivel får den mottagande 
medlemsstaten begära ytterligare uppgifter 
från ursprungsmedlemsstaten.

Or. de
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Ändringsförslag 290
Emma McClarkin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I de fall som avses i artikel 7.4 och 
artikel 14 ska den mottagande 
medlemsstaten, inom två månader från den 
dag den mottar för godkännande det 
europeiska yrkeskort som överförts av 
ursprungsmedlemsstaten, besluta om 
huruvida den ska erkänna innehavarens 
kvalifikationer eller låta denne genomgå 
kompensationsåtgärder. När det finns 
skälig grund för tvivel får den mottagande 
medlemsstaten begära ytterligare uppgifter 
från ursprungsmedlemsstaten. Denna 
begäran ska inte medföra att 
tvåmånadersfristen skjuts upp.

3. I de fall som avses i artikel 7.4 och
artikel 14 ska den mottagande 
medlemsstaten, inom två månader från den 
dag den mottar det utkast till europeiskt
yrkeskort som överförts av 
ursprungsmedlemsstaten, besluta om 
huruvida den ska utfärda ett europeiskt 
yrkeskort eller låta den berörda 
yrkesutövaren genomgå 
kompensationsåtgärder. När det finns 
skälig grund för tvivel får den mottagande 
medlemsstaten begära ytterligare uppgifter 
från ursprungsmedlemsstaten. Denna 
begäran ska inte medföra att 
tvåmånadersfristen skjuts upp.

Or. en

Ändringsförslag 291
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I de fall som avses i artikel 7.4 och 
artikel 14 ska den mottagande 
medlemsstaten, inom två månader från den 
dag den mottar för godkännande det 
europeiska yrkeskort som överförts av 
ursprungsmedlemsstaten, besluta om 
huruvida den ska erkänna innehavarens 
kvalifikationer eller låta denne genomgå 

3. I de fall som avses i artikel 7.4 och 
artikel 14 ska den mottagande 
medlemsstaten, inom tolv veckor från den 
dag den mottar det europeiska yrkeskort 
som överförts av ursprungsmedlemsstaten, 
besluta om huruvida den ska erkänna 
innehavarens kvalifikationer eller låta 
denne genomgå kompensationsåtgärder. 
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kompensationsåtgärder. När det finns 
skälig grund för tvivel får den mottagande 
medlemsstaten begära ytterligare uppgifter 
från ursprungsmedlemsstaten. Denna 
begäran ska inte medföra att 
tvåmånadersfristen skjuts upp.

När det finns skälig grund för tvivel får den 
mottagande medlemsstaten begära 
ytterligare uppgifter från 
ursprungsmedlemsstaten. Denna begäran 
ska inte medföra att tolvveckorsfristen
skjuts upp.

Or. de

Ändringsförslag 292
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I de fall som avses i artikel 7.4 och 
artikel 14 ska den mottagande 
medlemsstaten, inom två månader från den 
dag den mottar för godkännande det 
europeiska yrkeskort som överförts av 
ursprungsmedlemsstaten, besluta om 
huruvida den ska erkänna innehavarens 
kvalifikationer eller låta denne genomgå 
kompensationsåtgärder. När det finns 
skälig grund för tvivel får den mottagande 
medlemsstaten begära ytterligare uppgifter 
från ursprungsmedlemsstaten. Denna 
begäran ska inte medföra att 
tvåmånadersfristen skjuts upp.

3. I de fall som avses i artikel 7.4 och 
artikel 14 ska den mottagande 
medlemsstaten, inom åtta veckor från den 
dag den mottar för godkännande det 
europeiska yrkeskort som överförts av 
ursprungsmedlemsstaten, besluta om 
huruvida den ska erkänna innehavarens 
kvalifikationer eller låta denne genomgå 
kompensationsåtgärder. När det finns 
skälig grund för tvivel får den mottagande 
medlemsstaten begära ytterligare uppgifter 
från ursprungsmedlemsstaten. Om det är 
motiverat av praktiska, tekniska eller 
organisatoriska skäl kan denna begäran 
medföra att den ovan nämnda tidsfristen 
på åtta veckor förlängs med två veckor, 
förutsatt att yrkesutövaren informeras i 
vederbörlig ordning.

Or. fr
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Ändringsförslag 293
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I de fall som avses i artikel 7.4 och 
artikel 14 ska den mottagande 
medlemsstaten, inom två månader från den 
dag den mottar för godkännande det 
europeiska yrkeskort som överförts av 
ursprungsmedlemsstaten, besluta om 
huruvida den ska erkänna innehavarens 
kvalifikationer eller låta denne genomgå 
kompensationsåtgärder. När det finns 
skälig grund för tvivel får den mottagande 
medlemsstaten begära ytterligare uppgifter 
från ursprungsmedlemsstaten. Denna 
begäran ska inte medföra att 
tvåmånadersfristen skjuts upp.

3. I de fall som avses i artikel 7.4 och 
artikel 14 ska den mottagande 
medlemsstaten, inom åtta veckor från den 
dag den mottar för godkännande det 
europeiska yrkeskort som överförts av 
ursprungsmedlemsstaten, besluta om 
huruvida den ska erkänna innehavarens 
kvalifikationer eller låta denne genomgå 
kompensationsåtgärder. När det finns 
skälig grund för tvivel får den mottagande 
medlemsstaten begära ytterligare uppgifter 
från ursprungsmedlemsstaten. Denna 
begäran ska medföra att tidsfristen 
förlängs, dock med högst tre veckor.

Or. de

Ändringsförslag 294
Emilie Turunen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I de fall som avses i artikel 7.4 och 
artikel 14 ska den mottagande 
medlemsstaten, inom två månader från den 
dag den mottar för godkännande det 
europeiska yrkeskort som överförts av 
ursprungsmedlemsstaten, besluta om 
huruvida den ska erkänna innehavarens 
kvalifikationer eller låta denne genomgå 
kompensationsåtgärder. När det finns 

3. I de fall som avses i artikel 7.4 och 
artikel 14 ska den mottagande 
medlemsstaten, inom den tidsperiod som 
anges i artikel 4d.5 (ny) från den dag den 
mottar för godkännande det europeiska 
yrkeskort som överförts av 
ursprungsmedlemsstaten, besluta om 
huruvida den ska erkänna innehavarens 
kvalifikationer eller låta denne genomgå 
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skälig grund för tvivel får den mottagande 
medlemsstaten begära ytterligare uppgifter 
från ursprungsmedlemsstaten. Denna 
begäran ska inte medföra att 
tvåmånadersfristen skjuts upp.

kompensationsåtgärder. När det finns 
skälig grund för tvivel får den mottagande 
medlemsstaten begära ytterligare uppgifter 
från ursprungsmedlemsstaten. Denna 
begäran ska inte medföra att den period 
som anges i artikel 4d.5 (ny) skjuts upp.

Or. en

Ändringsförslag 295
Constance Le Grip

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I de fall som avses i artikel 7.4 och 
artikel 14 ska den mottagande 
medlemsstaten, inom två månader från den 
dag den mottar för godkännande det 
europeiska yrkeskort som överförts av 
ursprungsmedlemsstaten, besluta om 
huruvida den ska erkänna innehavarens 
kvalifikationer eller låta denne genomgå 
kompensationsåtgärder. När det finns 
skälig grund för tvivel får den mottagande 
medlemsstaten begära ytterligare uppgifter 
från ursprungsmedlemsstaten. Denna 
begäran ska inte medföra att 
tvåmånadersfristen skjuts upp.

3. I de fall som avses i artikel 7.4 och 
artikel 14 ska den mottagande 
medlemsstaten, inom åtta veckor från den 
dag den mottar för godkännande det 
europeiska yrkeskort som överförts av 
ursprungsmedlemsstaten, besluta om 
huruvida den ska erkänna innehavarens 
kvalifikationer eller låta denne genomgå 
kompensationsåtgärder. När det finns 
skälig grund för tvivel får den mottagande 
medlemsstaten begära ytterligare uppgifter 
från ursprungsmedlemsstaten. För hälso-
och sjukvårdsyrken får denna begäran 
medföra att åttaveckorsfristen skjuts upp i 
två veckor. Ursprungsmedlemsstaten ska 
svara inom en vecka.
(led d)

Or. en

Motivering

Under den första genomförandefasen av systemet bör tidsfristerna för handläggning när det 
gäller hälso- och sjukvårdsyrken förlängas för att garantera att systemet fungerar ordentligt. 
Ursprungsmedlemsstaten bör vara skyldig att komma med ett svar på den mottagande 
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medlemsstatens förfrågan inom en kort tidsperiod, och tidsfristen på åtta veckor bör skjutas 
upp i två veckor om det finns skälig grund för tvivel.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I de fall som avses i artikel 7.4 och 
artikel 14 ska den mottagande 
medlemsstaten, inom två månader från den 
dag den mottar för godkännande det 
europeiska yrkeskort som överförts av 
ursprungsmedlemsstaten, besluta om 
huruvida den ska erkänna innehavarens 
kvalifikationer eller låta denne genomgå 
kompensationsåtgärder. När det finns 
skälig grund för tvivel får den mottagande 
medlemsstaten begära ytterligare uppgifter 
från ursprungsmedlemsstaten. Denna 
begäran ska inte medföra att 
tvåmånadersfristen skjuts upp.

3. I de fall som avses i artikel 7.4 och 
artikel 14 ska den mottagande 
medlemsstaten, inom åtta veckor från den 
dag den mottar för godkännande det 
europeiska yrkeskort som överförts av 
ursprungsmedlemsstaten, besluta om 
huruvida den ska erkänna innehavarens 
kvalifikationer eller låta denne genomgå 
kompensationsåtgärder. När det finns 
skälig grund för tvivel får den mottagande 
medlemsstaten begära ytterligare uppgifter 
från ursprungsmedlemsstaten.

Or. de

Ändringsförslag 297
Christel Schaldemose

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den mottagande medlemsstaten inte 
fattar ett beslut inom de tidsfrister som 
anges i punkterna 2 och 3 eller inte begär 
ytterligare uppgifter inom en månad från 

utgår
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dagen för mottagande av det europeiska 
yrkeskortet från ursprungsmedlemsstaten, 
ska det europeiska yrkeskortet anses vara 
godkänt av den mottagande 
medlemsstaten och utgöra ett erkännande 
av en kvalifikation för att utöva det 
berörda reglerade yrket i den mottagande 
medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Den föreslagna bestämmelsen kommer att ha oförutsedda och långtgående följder.

Ändringsförslag 298
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den mottagande medlemsstaten inte 
fattar ett beslut inom de tidsfrister som 
anges i punkterna 2 och 3 eller inte begär 
ytterligare uppgifter inom en månad från 
dagen för mottagande av det europeiska 
yrkeskortet från ursprungsmedlemsstaten, 
ska det europeiska yrkeskortet anses vara 
godkänt av den mottagande 
medlemsstaten och utgöra ett erkännande 
av en kvalifikation för att utöva det 
berörda reglerade yrket i den mottagande 
medlemsstaten.

utgår

Or. de

Motivering

Denna godkännandefunktion stryks med tanke på den allmänna säkerheten.
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Ändringsförslag 299
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den mottagande medlemsstaten inte 
fattar ett beslut inom de tidsfrister som 
anges i punkterna 2 och 3 eller inte begär 
ytterligare uppgifter inom en månad från 
dagen för mottagande av det europeiska 
yrkeskortet från ursprungsmedlemsstaten, 
ska det europeiska yrkeskortet anses vara 
godkänt av den mottagande 
medlemsstaten och utgöra ett erkännande 
av en kvalifikation för att utöva det 
berörda reglerade yrket i den mottagande 
medlemsstaten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 300
Emilie Turunen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den mottagande medlemsstaten inte 
fattar ett beslut inom de tidsfrister som 
anges i punkterna 2 och 3 eller inte begär 
ytterligare uppgifter inom en månad från 
dagen för mottagande av det europeiska 
yrkeskortet från ursprungsmedlemsstaten, 
ska det europeiska yrkeskortet anses vara 
godkänt av den mottagande 
medlemsstaten och utgöra ett erkännande 
av en kvalifikation för att utöva det 
berörda reglerade yrket i den mottagande 

utgår
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medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 301
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4d – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den mottagande medlemsstaten inte 
fattar ett beslut inom de tidsfrister som 
anges i punkterna 2 och 3 eller inte begär 
ytterligare uppgifter inom en månad från 
dagen för mottagande av det europeiska 
yrkeskortet från ursprungsmedlemsstaten, 
ska det europeiska yrkeskortet anses vara 
godkänt av den mottagande 
medlemsstaten och utgöra ett erkännande 
av en kvalifikation för att utöva det 
berörda reglerade yrket i den mottagande 
medlemsstaten.

utgår

Or. fi

Motivering

Ett passivt erkännande kan medföra risker för vårdtagares liv och hälsa.

Ändringsförslag 302
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den mottagande medlemsstaten inte utgår
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fattar ett beslut inom de tidsfrister som 
anges i punkterna 2 och 3 eller inte begär 
ytterligare uppgifter inom en månad från 
dagen för mottagande av det europeiska 
yrkeskortet från ursprungsmedlemsstaten, 
ska det europeiska yrkeskortet anses vara 
godkänt av den mottagande 
medlemsstaten och utgöra ett erkännande 
av en kvalifikation för att utöva det 
berörda reglerade yrket i den mottagande 
medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Se artikel 4d.7.

Ändringsförslag 303
Emma McClarkin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den mottagande medlemsstaten inte 
fattar ett beslut inom de tidsfrister som 
anges i punkterna 2 och 3 eller inte begär 
ytterligare uppgifter inom en månad från 
dagen för mottagande av det europeiska 
yrkeskortet från ursprungsmedlemsstaten, 
ska det europeiska yrkeskortet anses vara 
godkänt av den mottagande medlemsstaten 
och utgöra ett erkännande av en 
kvalifikation för att utöva det berörda 
reglerade yrket i den mottagande 
medlemsstaten.

5. Om den mottagande medlemsstaten inte 
fattar ett beslut inom de tidsfrister som 
anges i punkterna 2 och 3 eller inte begär 
ytterligare uppgifter inom en månad från 
dagen för mottagande av det europeiska 
yrkeskortet från ursprungsmedlemsstaten, 
ska det europeiska yrkeskortet anses vara 
tillfälligt godkänt av den mottagande 
medlemsstaten och utgöra ett erkännande 
av en kvalifikation för att utöva det berörda 
reglerade yrket i den mottagande 
medlemsstaten.

Or. en
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Ändringsförslag 304
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den mottagande medlemsstaten inte 
fattar ett beslut inom de tidsfrister som 
anges i punkterna 2 och 3 eller inte begär 
ytterligare uppgifter inom en månad från 
dagen för mottagande av det europeiska 
yrkeskortet från ursprungsmedlemsstaten, 
ska det europeiska yrkeskortet anses vara 
godkänt av den mottagande medlemsstaten 
och utgöra ett erkännande av en 
kvalifikation för att utöva det berörda 
reglerade yrket i den mottagande 
medlemsstaten.

5. Den mottagande medlemsstaten ska 
inom fem arbetsdagar ge den sökande en 
bekräftelse på att den tagit emot ansökan 
om godkännande av yrkeskort. Om den 
mottagande medlemsstaten inte fattar ett 
beslut inom de tidsfrister som anges i 
punkterna 2 och 3 eller inte begär 
ytterligare uppgifter inom fem veckor från 
dagen för mottagande av det europeiska 
yrkeskortet från ursprungsmedlemsstaten, 
ska det europeiska yrkeskortet anses vara 
godkänt av den mottagande medlemsstaten 
och utgöra ett erkännande av en 
kvalifikation för att utöva det berörda 
reglerade yrket i den mottagande 
medlemsstaten, även om detta 
underförstådda erkännande av 
kvalifikationer inte utgör ett automatiskt
erkännande av rätten att utöva yrket.

Or. fr

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den mottagande medlemsstaten inte 
fattar ett beslut inom de tidsfrister som 
anges i punkterna 2 och 3 eller inte begär 
ytterligare uppgifter inom en månad från 

5. Den mottagande medlemsstaten ska 
inom fem dagar bekräfta mottagandet av 
ansökan om godkännande av det 
europeiska yrkeskortet genom 
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dagen för mottagande av det europeiska 
yrkeskortet från ursprungsmedlemsstaten, 
ska det europeiska yrkeskortet anses vara 
godkänt av den mottagande medlemsstaten 
och utgöra ett erkännande av en 
kvalifikation för att utöva det berörda 
reglerade yrket i den mottagande 
medlemsstaten.

IMI-systemet. Om den mottagande 
medlemsstaten inte fattar ett beslut inom de 
tidsfrister som anges i punkterna 2 och 3 
eller inte begär ytterligare uppgifter inom 
en månad från dagen för mottagande av det 
europeiska yrkeskortet från 
ursprungsmedlemsstaten, ska det 
europeiska yrkeskortet anses vara godkänt 
av den mottagande medlemsstaten och 
utgöra ett erkännande av en kvalifikation 
för att utöva det berörda reglerade yrket i 
den mottagande medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 306
Constance Le Grip

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den mottagande medlemsstaten inte 
fattar ett beslut inom de tidsfrister som 
anges i punkterna 2 och 3 eller inte begär 
ytterligare uppgifter inom en månad från 
dagen för mottagande av det europeiska 
yrkeskortet från ursprungsmedlemsstaten, 
ska det europeiska yrkeskortet anses vara 
godkänt av den mottagande medlemsstaten 
och utgöra ett erkännande av en 
kvalifikation för att utöva det berörda 
reglerade yrket i den mottagande 
medlemsstaten.

5. Den mottagande medlemsstaten ska 
inom fem dagar bekräfta mottagandet av 
ansökan om godkännande av det 
europeiska yrkeskortet. Om den 
mottagande medlemsstaten inte fattar ett 
beslut inom de tidsfrister som anges i 
punkterna 2 och 3 eller inte begär 
ytterligare uppgifter inom fem veckor från 
dagen för mottagande av det europeiska 
yrkeskortet från ursprungsmedlemsstaten, 
ska det europeiska yrkeskortet anses vara 
godkänt av den mottagande medlemsstaten 
och utgöra ett erkännande av en 
kvalifikation för att utöva det berörda 
reglerade yrket i den mottagande 
medlemsstaten.

Or. en
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Ändringsförslag 307
Olga Sehnalová

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den mottagande medlemsstaten inte 
fattar ett beslut inom de tidsfrister som 
anges i punkterna 2 och 3 eller inte begär 
ytterligare uppgifter inom en månad från 
dagen för mottagande av det europeiska 
yrkeskortet från ursprungsmedlemsstaten, 
ska det europeiska yrkeskortet anses vara 
godkänt av den mottagande 
medlemsstaten och utgöra ett erkännande 
av en kvalifikation för att utöva det 
berörda reglerade yrket i den mottagande 
medlemsstaten.

5. Den mottagande medlemsstaten ska 
inom fem arbetsdagar ge den sökande en 
bekräftelse på att den tagit emot ansökan 
om godkännande av yrkeskort.

Or. cs

Motivering

Den mottagande medlemsstatens behöriga myndighet är skyldig att under 
erkännandeförfarandet kommunicera med den sökande, både för att informera om 
erkännandet och för att i tillämpliga fall avbryta förfarandet och begära ytterligare uppgifter.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den mottagande medlemsstaten inte 
fattar ett beslut inom de tidsfrister som 
anges i punkterna 2 och 3 eller inte begär 
ytterligare uppgifter inom en månad från 
dagen för mottagande av det europeiska 

5. Om den mottagande medlemsstaten inte 
fattar ett beslut inom de tidsfrister som 
anges i punkterna 2 och 3 från dagen för 
mottagande av det europeiska yrkeskortet 
från ursprungsmedlemsstaten, ska det 
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yrkeskortet från ursprungsmedlemsstaten, 
ska det europeiska yrkeskortet anses vara 
godkänt av den mottagande medlemsstaten 
och utgöra ett erkännande av en 
kvalifikation för att utöva det berörda 
reglerade yrket i den mottagande 
medlemsstaten.

europeiska yrkeskortet anses vara godkänt 
av den mottagande medlemsstaten och 
utgöra ett erkännande av en kvalifikation 
för att utöva det berörda reglerade yrket i 
den mottagande medlemsstaten. Om den 
mottagande medlemsstaten begär 
ytterligare uppgifter ska tidsfristen 
förlängas, dock med högst fyra veckor.

Or. de

Ändringsförslag 309
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den mottagande medlemsstaten inte 
fattar ett beslut inom de tidsfrister som 
anges i punkterna 2 och 3 eller inte begär 
ytterligare uppgifter inom en månad från 
dagen för mottagande av det europeiska 
yrkeskortet från ursprungsmedlemsstaten, 
ska det europeiska yrkeskortet anses vara 
godkänt av den mottagande medlemsstaten 
och utgöra ett erkännande av en 
kvalifikation för att utöva det berörda 
reglerade yrket i den mottagande 
medlemsstaten.

5. Om den mottagande medlemsstaten inte 
fattar ett beslut inom de tidsfrister som 
anges i punkterna 2 och 3 eller inte begär 
ytterligare uppgifter inom en rimlig tid från 
dagen för mottagande av det europeiska 
yrkeskortet från ursprungsmedlemsstaten, 
ska det europeiska yrkeskortet anses vara 
godkänt av den mottagande medlemsstaten
under högst två månader och utgöra ett 
erkännande av en kvalifikation för att 
utöva det berörda reglerade yrket i den 
mottagande medlemsstaten.

Or. it

Ändringsförslag 310
Franz Obermayr

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

5. Om den mottagande medlemsstaten inte 
fattar ett beslut inom de tidsfrister som 
anges i punkterna 2 och 3 eller inte begär 
ytterligare uppgifter inom en månad från 
dagen för mottagande av det europeiska 
yrkeskortet från ursprungsmedlemsstaten, 
ska det europeiska yrkeskortet anses vara 
godkänt av den mottagande medlemsstaten 
och utgöra ett erkännande av en 
kvalifikation för att utöva det berörda 
reglerade yrket i den mottagande 
medlemsstaten.

5. Om den mottagande medlemsstaten inte 
fattar ett beslut inom tidsfristerna eller inte 
begär ytterligare uppgifter inom tre 
månader från dagen för mottagande av det 
europeiska yrkeskortet från 
ursprungsmedlemsstaten, ska det 
europeiska yrkeskortet anses vara godkänt 
av den mottagande medlemsstaten och 
utgöra ett erkännande av en kvalifikation 
för att utöva det berörda reglerade yrket i 
den mottagande medlemsstaten. 
Direktiv 98/5/EG om underlättande av 
stadigvarande utövande av advokatyrket i 
en annan medlemsstat än den i vilken 
auktorisationen erhölls och 
direktiv 77/249/EEG om underlättande 
för advokater att effektivt begagna sig av 
friheten att tillhandahålla tjänster, bör 
dock ha företräde framför denna 
bestämmelse.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Bestämmelserna i första meningen i 
artikel 4d.5 ska inte tillämpas på yrken 
som har konsekvenser för
patientsäkerheten.

Or. de
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Ändringsförslag 312
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Om yrkeskvalifikationer eller krav på 
utbildning för ett visst yrke inte är 
reglerade i en ursprungsmedlemsstat, 
åligger det den behöriga myndigheten i 
denna medlemsstat att så långt som 
möjligt säkerställa att sökanden är en 
lagenlig juridisk person och att uppvisade 
handlingar är äkta och fullständiga.

Or. fi

Ändringsförslag 313
Emilie Turunen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Av tvingande hänsyn till allmänintresset 
får medlemsstaterna tillämpa 
bestämmelserna i denna artikel på 
temporärt tillhandahållande av tjänster 
för yrken som inte omfattas av artikel 7.4. 
Denna åtgärd bör vara motiverad, 
proportionerlig och icke-diskriminerande. 
Medlemsstaterna bör meddela eventuella 
beslut till kommissionen, som i sin tur ska 
offentliggöra dem.

Or. en
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Ändringsförslag 314
Emma McClarkin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ursprungsmedlemsstatens och den 
mottagande medlemsstatens behöriga 
myndigheter ska i god tid uppdatera den 
berörda IMI-akten när det gäller uppgifter 
om disciplinära åtgärder eller straffrättsliga 
påföljder som vidtagits eller andra 
allvarliga, specifika omständigheter som 
kan ha följder för verksamhetsutövandet av 
innehavaren av ett europeiskt yrkeskort 
inom ramen för detta direktiv. Sådana 
uppdateringar ska innefatta radering av 
uppgifter som inte längre behövs. 
Innehavaren av det europeiska yrkeskortet 
och de behöriga myndigheter som hanterar 
den berörda IMI-akten ska informeras om 
alla uppdateringar som görs av de berörda 
behöriga myndigheterna.

1. Utan att det påverkar frågan om 
oskuldspresumtion ska
ursprungsmedlemsstatens och den 
mottagande medlemsstatens behöriga 
myndigheter i god tid uppdatera den 
berörda IMI-akten när det gäller uppgifter 
om disciplinära åtgärder eller straffrättsliga 
påföljder som vidtagits eller andra 
allvarliga, specifika omständigheter som 
kan ha följder för verksamhetsutövandet av 
innehavaren av ett europeiskt yrkeskort 
inom ramen för detta direktiv. Sådana 
uppdateringar ska innefatta radering av 
uppgifter som inte längre behövs. 
Innehavaren av det europeiska yrkeskortet 
och de behöriga myndigheter som hanterar 
den berörda IMI-akten ska informeras om 
alla uppdateringar som görs av de berörda 
behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 315
Emilie Turunen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ursprungsmedlemsstatens och den 
mottagande medlemsstatens behöriga 
myndigheter ska i god tid uppdatera den 
berörda IMI-akten när det gäller uppgifter 

1. Ursprungsmedlemsstatens och den 
mottagande medlemsstatens behöriga 
myndigheter ska i god tid uppdatera den 
berörda IMI-akten när det gäller uppgifter 
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om disciplinära åtgärder eller straffrättsliga 
påföljder som vidtagits eller andra 
allvarliga, specifika omständigheter som 
kan ha följder för verksamhetsutövandet av 
innehavaren av ett europeiskt yrkeskort 
inom ramen för detta direktiv. Sådana 
uppdateringar ska innefatta radering av 
uppgifter som inte längre behövs. 
Innehavaren av det europeiska yrkeskortet 
och de behöriga myndigheter som hanterar 
den berörda IMI-akten ska informeras om 
alla uppdateringar som görs av de berörda 
behöriga myndigheterna.

om disciplinära åtgärder eller straffrättsliga 
påföljder som vidtagits eller andra 
allvarliga, specifika omständigheter, 
inklusive beslut som fattats i enlighet med 
artikel 56a, som kan ha följder för 
verksamhetsutövandet av innehavaren av 
ett europeiskt yrkeskort inom ramen för 
detta direktiv. Sådana uppdateringar ska 
innefatta radering av uppgifter som inte 
längre behövs. Innehavaren av det 
europeiska yrkeskortet och de behöriga 
myndigheter som hanterar den berörda 
IMI-akten ska informeras om alla 
uppdateringar som görs av de berörda 
behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 316
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ursprungsmedlemsstatens och den 
mottagande medlemsstatens behöriga 
myndigheter ska i god tid uppdatera den 
berörda IMI-akten när det gäller uppgifter 
om disciplinära åtgärder eller straffrättsliga 
påföljder som vidtagits eller andra 
allvarliga, specifika omständigheter som 
kan ha följder för verksamhetsutövandet av 
innehavaren av ett europeiskt yrkeskort 
inom ramen för detta direktiv. Sådana 
uppdateringar ska innefatta radering av 
uppgifter som inte längre behövs. 
Innehavaren av det europeiska yrkeskortet 
och de behöriga myndigheter som hanterar 
den berörda IMI-akten ska informeras om 
alla uppdateringar som görs av de berörda 
behöriga myndigheterna.

1. Ursprungsmedlemsstatens och den 
mottagande medlemsstatens behöriga 
myndigheter ska i god tid och baserat på 
ett tidigare beslut av domstol eller behörig 
myndighet som förbjuder en yrkesutövare 
att bedriva sin yrkesverksamhet uppdatera 
den berörda IMI-akten när det gäller 
uppgifter om disciplinära åtgärder eller 
straffrättsliga påföljder som vidtagits eller 
andra allvarliga, specifika omständigheter 
som kan ha följder för 
verksamhetsutövandet av innehavaren av 
ett europeiskt yrkeskort inom ramen för 
detta direktiv. Sådana uppdateringar ska 
innefatta radering av uppgifter bara om 
detta är nödvändigt för att den 
mottagande myndigheten ska kunna vidta 
lämpliga åtgärder eller när förbudet inte 
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längre gäller. Innehavaren av det 
europeiska yrkeskortet och de behöriga 
myndigheter som hanterar den berörda 
IMI-akten ska informeras om alla 
uppdateringar som görs av de berörda 
behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 317
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Uppdateringen av innehållet bör 
begränsas till a) om yrkesutövaren har 
förbjudits att utöva sin yrkesverksamhet, 
b) om förbudet är provisoriskt eller 
slutgiltigt, c) vilken period förbudet gäller, 
d) den behöriga myndighet som fattar 
beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 318
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillgången till uppgifter i IMI-akten ska 
vara begränsad till 
ursprungsmedlemsstatens och den 
mottagande medlemsstatens behöriga 
myndigheter och innehavaren av det 

2. Tillgången till uppgifter i IMI-akten ska 
vara begränsad till 
ursprungsmedlemsstatens och den 
mottagande medlemsstatens behöriga 
myndigheter, enligt Europaparlamentets 
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europeiska yrkeskortet, enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG**.

och rådets direktiv 95/46/EG**.

Or. de

Motivering

Informationssystemet för den inre marknaden är ett instrument för kommunikation mellan 
myndigheter. Tredjeparter, t.ex. den sökande, bör inte ha tillgång till IMI. Se yttrandet från 
Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag 319
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De uppgifter som anges på det 
europeiska yrkeskortet ska vara begränsade 
till de uppgifter som krävs för att fastställa 
innehavarens rätt att utöva det yrke för 
vilket det utfärdats, särskilt förnamn, 
efternamn, födelsedatum och födelseort, 
yrke, tillämplig ordning, berörda behöriga 
myndigheter, kortnummer, 
säkerhetsdetaljer och referensuppgifter om 
giltig identitetshandling.

4. De uppgifter som anges på det 
europeiska yrkeskortet ska vara begränsade 
till de uppgifter som krävs för att fastställa 
innehavarens rätt att utöva det yrke för 
vilket det utfärdats, särskilt förnamn, 
efternamn, födelsedatum och födelseort, 
yrke, utbildningsbevis (i enlighet med 
artikel 49a i detta direktiv), intyg om 
yrkeserfarenhet, tillämplig ordning, 
berörda behöriga myndigheter, 
kortnummer, säkerhetsdetaljer och 
referensuppgifter om giltig 
identitetshandling.

Or. de

Ändringsförslag 320
Constance Le Grip

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De uppgifter som anges på det 
europeiska yrkeskortet ska vara begränsade 
till de uppgifter som krävs för att fastställa 
innehavarens rätt att utöva det yrke för 
vilket det utfärdats, särskilt förnamn, 
efternamn, födelsedatum och födelseort, 
yrke, tillämplig ordning, berörda behöriga 
myndigheter, kortnummer, 
säkerhetsdetaljer och referensuppgifter om 
giltig identitetshandling.

4. De uppgifter som anges på det 
europeiska yrkeskortet ska vara begränsade 
till de uppgifter som krävs för att fastställa 
innehavarens yrkesmässiga kompetens och
rätt att utöva det yrke för vilket det 
utfärdats, särskilt förnamn, efternamn, 
födelsedatum och födelseort, yrkestitel, 
yrkeskvalifikationer, tillämplig ordning, 
berörda behöriga myndigheter, 
kortnummer, säkerhetsdetaljer och 
referensuppgifter om giltig 
identitetshandling. 

Or. en

Motivering

Det europeiska yrkeskortet måste innehålla information som är relevant och nödvändig för 
dess (potentiella) användare i fråga om dess innehavare. I detta avseende är det därför viktigt 
att vara mer deskriptiv.

Ändringsförslag 321
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De uppgifter som anges på det 
europeiska yrkeskortet ska vara begränsade 
till de uppgifter som krävs för att fastställa 
innehavarens rätt att utöva det yrke för 
vilket det utfärdats, särskilt förnamn, 
efternamn, födelsedatum och födelseort, 
yrke, tillämplig ordning, berörda behöriga 
myndigheter, kortnummer, 
säkerhetsdetaljer och referensuppgifter om 
giltig identitetshandling.

4. De uppgifter som anges på det 
europeiska yrkeskortet ska vara begränsade 
till de uppgifter som krävs för att fastställa 
innehavarens rätt att utöva det yrke för 
vilket det utfärdats, särskilt förnamn, 
efternamn, födelsedatum och födelseort, 
yrke, kvalifikationer, tillämplig ordning, 
berörda behöriga myndigheter, 
kortnummer, säkerhetsdetaljer och 
referensuppgifter om giltig 
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identitetshandling.

Or. fr

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att 
innehavaren av ett europeiskt yrkeskort när 
som helst har rätt att begära rättelse, 
radering och blockering av sin IMI-akt på 
begäran, och att innehavaren informeras 
om denna rätt när kortet utfärdas och 
påminns om denna rätt vartannat år efter 
utfärdandet av kortet.

5. Medlemsstaterna ska se till att 
innehavaren av ett europeiskt yrkeskort när 
som helst har rätt att begära rättelse, 
radering och blockering av sin IMI-akt på 
begäran, och att innehavaren informeras 
om denna rätt när kortet utfärdas.

Or. en

Ändringsförslag 323
Emma McClarkin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
arbetsgivare, kunder, patienter och andra 
berörda parter kan kontrollera äktheten och 
giltigheten hos ett europeiskt yrkeskort 
som kortinnehavaren uppvisar för dem, 
utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 2 och 3.

7. De mottagande medlemsstaterna får
föreskriva att arbetsgivare, kunder, 
patienter och andra berörda parter kan 
kontrollera äktheten och giltigheten hos ett 
europeiskt yrkeskort som kortinnehavaren 
uppvisar för dem, utan att det påverkar 
tillämpningen av punkterna 2 och 3.

Or. en
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Ändringsförslag 324
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4e – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som specificerar 
villkoren för tillgång till IMI-akten och de 
tekniska metoderna och förfarandena för 
kontroll enligt första stycket. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 58.

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som specificerar 
villkoren för tillgång till IMI-akten och de 
tekniska metoderna och förfarandena för 
kontroll enligt första stycket. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 58.

Or. de

Ändringsförslag 325
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4e – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som specificerar 
villkoren för tillgång till IMI-akten och de 
tekniska metoderna och förfarandena för 
kontroll enligt första stycket. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 58.

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som specificerar 
villkoren för tillgång till IMI-akten och de 
tekniska metoderna och förfarandena för 
kontroll enligt första stycket. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 58.

Or. en
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Ändringsförslag 326
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4f utgår

Or. en

Ändringsförslag 327
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Partiellt tillträde utgår

Or. en

Ändringsförslag 328
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den mottagande medlemsstatens 
behöriga myndighet ska bevilja partiellt 
tillträde till en yrkesverksamhet på landets 
territorium, om följande villkor är 
uppfyllda:

utgår
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a) Skillnaderna mellan en lagligen utövad 
yrkesverksamhet i 
ursprungsmedlemsstaten och det 
reglerade yrket i den mottagande 
medlemsstaten är så stora att tillämpning 
av kompensationsåtgärder i praktiken 
skulle innebära att den sökande måste 
fullfölja hela det utbildningsprogram som 
föreskrivs i den mottagande 
medlemsstaten för att få tillträde till hela 
det reglerade yrket i den medlemsstaten.
b) Yrkesverksamheten kan objektivt 
särskiljas från andra verksamheter som 
ingår i det reglerade yrket i den 
mottagande medlemsstaten.
Vid tillämpning av led b ska en 
verksamhet anses vara särskiljbar om den 
utövas som en självständig verksamhet i 
ursprungsmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 329
Constance Le Grip

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den mottagande medlemsstatens 
behöriga myndighet ska bevilja partiellt 
tillträde till en yrkesverksamhet på landets 
territorium, om följande villkor är 
uppfyllda:

1. Den mottagande medlemsstatens 
behöriga myndighet ska från fall till fall 
bevilja partiellt tillträde till en 
yrkesverksamhet på landets territorium, om 
följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Motivering

Den behöriga myndigheten bör bevilja partiellt tillträde enbart från fall till fall. Det innebär
att varje begäran bör beaktas individuellt.
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Ändringsförslag 330
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den mottagande medlemsstatens 
behöriga myndighet ska bevilja partiellt 
tillträde till en yrkesverksamhet på landets 
territorium, om följande villkor är
uppfyllda:

1. Om den mottagande medlemsstatens 
behöriga myndighet beviljar partiellt 
tillträde till en yrkesverksamhet på landets 
territorium ska följande villkor vara 
uppfyllda:

Or. el

Motivering

Medlemsstaterna är främst men inte endast på grund av folkhälsan och säkerheten skyldiga 
att kontrollera till vilket yrke de får tillåta partiellt tillträde.

Ändringsförslag 331
Robert Rochefort

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den mottagande medlemsstatens 
behöriga myndighet ska bevilja partiellt 
tillträde till en yrkesverksamhet på landets 
territorium, om följande villkor är 
uppfyllda:

1. Efter samråd med representativa 
berörda parter ska den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndighet 
bevilja partiellt tillträde till en 
yrkesverksamhet på landets territorium, om 
följande villkor är uppfyllda:

Or. fr
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Ändringsförslag 332
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Skillnaderna mellan en lagligen utövad 
yrkesverksamhet i 
ursprungsmedlemsstaten och det 
reglerade yrket i den mottagande 
medlemsstaten är så stora att tillämpning 
av kompensationsåtgärder i praktiken 
skulle innebära att den sökande måste 
fullfölja hela det utbildningsprogram som 
föreskrivs i den mottagande 
medlemsstaten för att få tillträde till hela 
det reglerade yrket i den medlemsstaten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 333
Olga Sehnalová

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Yrkesutövaren är fullt kvalificerad att 
i ursprungsmedlemsstaten utöva den 
yrkesverksamhet för vilken partiellt 
tillträde får beviljas i den mottagande 
medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Ytterligare ett villkor enligt vilket den mottagande medlemsstaten ska bevilja partiellt 
tillträde.
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Ändringsförslag 334
Barbara Weiler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Yrkesutövaren lämnade in en ansökan 
för fullt tillträde till ett yrke som regleras i 
den mottagande medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 335
Emma McClarkin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Yrkesutövaren är fullt kvalificerad att 
i ursprungsmedlemsstaten utöva den 
yrkesverksamhet för vilken partiellt 
tillträde får beviljas i den mottagande 
medlemsstaten.

Or. en
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Ändringsförslag 336
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Yrkesutövaren är fullt kvalificerad att 
i ursprungsmedlemsstaten utöva den 
yrkesverksamhet för vilken partiellt 
tillträde får beviljas i den mottagande 
medlemsstaten.

Or. fr

Ändringsförslag 337
Robert Rochefort

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Det beviljade partiella tillträdet till en 
yrkesverksamhet som har inverkan på 
folkhälsa, säkerhet och hälsoövervakning 
sänker inte kvaliteten på de tjänster som 
normalt tillhandahålls i den mottagande 
medlemsstaten.

Or. fr

Ändringsförslag 338
Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4f – punkt 1 – led b – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Yrkesverksamheten kan objektivt 
särskiljas från andra verksamheter som 
ingår i det reglerade yrket i den 
mottagande medlemsstaten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 339
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Yrkesverksamheten kan objektivt 
särskiljas från andra verksamheter som 
ingår i det reglerade yrket i den 
mottagande medlemsstaten.

utgår

Or. de

Motivering

Denna bestämmelse skulle medföra att ursprungsmedlemsstaten kan besluta om hur yrken ska 
särskiljas i den mottagande medlemsstaten, vilket strider mot syftet med EU-domstolens dom. 
Denna dom syftar inte till att skapa helt nya yrkesbeskrivningar. Dessutom skulle klarheten 
om rättsläget inte öka. Framför allt för konsumenterna skulle det råda ett oklart rättsläge.

Ändringsförslag 340
Heide Rühle

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



AM\916300SV.doc 53/89 PE489.001v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av led b ska en 
verksamhet anses vara särskiljbar om den 
utövas som en självständig verksamhet i 
ursprungsmedlemsstaten.

utgår

Or. de

Motivering

Denna bestämmelse skulle medföra att ursprungsmedlemsstaten kan besluta om hur yrken ska 
särskiljas i den mottagande medlemsstaten, vilket strider mot syftet med EU-domstolens dom. 
Denna dom syftar inte till att skapa helt nya yrkesbeskrivningar. Dessutom skulle klarheten 
om rättsläget inte öka. Framför allt för konsumenterna skulle det råda ett oklart rättsläge.

Ändringsförslag 341
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av led b ska en 
verksamhet anses vara särskiljbar om den 
utövas som en självständig verksamhet i 
ursprungsmedlemsstaten.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 342
Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4f – punkt 1 – led b – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av led b ska en 
verksamhet anses vara särskiljbar om den 
utövas som en självständig verksamhet i 
ursprungsmedlemsstaten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 343
Christel Schaldemose

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av led b ska en verksamhet 
anses vara särskiljbar om den utövas som 
en självständig verksamhet i 
ursprungsmedlemsstaten.

Vid tillämpning av led b ska en verksamhet 
anses av myndigheterna i den mottagande 
medlemsstaten vara särskiljbar om den 
bland annat utövas som en självständig 
verksamhet i ursprungsmedlemsstaten.

Or. en

Motivering

I EU-domstolens mål C-330/03 (Colegio), framför allt i punkt 37, intar domstolen en mer 
balanserad och mindre kategorisk hållning när det gäller myndigheternas beslut i de 
mottagande medlemsstaterna.

Ändringsförslag 344
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4f – punkt 1 – led b – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av led b ska en verksamhet 
anses vara särskiljbar om den utövas som 
en självständig verksamhet i 
ursprungsmedlemsstaten.

Vid tillämpning av led b ska en verksamhet 
anses vara särskiljbar om den utövas som 
en självständig verksamhet i den berörda 
sökandens ursprungsmedlemsstat.

Or. en

Motivering

Yrkesutövaren kan endast beviljas ett partiellt tillträde till ett yrke om yrket existerar i den 
sökandes ursprungsmedlemsstat (ingen virtuell verksamhet). Ändringsförslaget förändrar inte 
textens innebörd utan förtydligar detta villkor.

Ändringsförslag 345
Emilie Turunen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av led b ska en 
verksamhet anses vara särskiljbar om den
utövas som en självständig verksamhet i 
ursprungsmedlemsstaten.

I den övergripande bedömningen av 
huruvida en verksamhet kan särskiljas bör 
den mottagande medlemsstaten bland 
annat beakta om yrkesverksamheten kan 
utövas som en självständig verksamhet i 
ursprungsmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 346
Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4f – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, t.ex. folkhälsa, om det 
innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är 
strikt nödvändigt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 347
Christel Schaldemose

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, t.ex. folkhälsa, om det 
innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är 
strikt nödvändigt.

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn med 
anknytning till allmänintresset, om det 
innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är 
nödvändigt.

Or. en

Ändringsförslag 348
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, t.ex. folkhälsa, om det 

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, t.ex. folkhälsa eller en 
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innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är strikt 
nödvändigt.

sund förvaltning av rättsväsendet, om det 
innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är strikt 
nödvändigt.

Or. en

Motivering

Enligt EU-domstolens beslut kan en ”sund förvaltning av rättsväsendet” utgöra ”tvingande 
hänsyn till allmänintresset”. Eftersom notarier och advokater i högsta grad bidrar till en 
sund förvaltning av rättsväsendet bör medlemsstaterna kunna vägra partiellt tillträde till 
ovannämnda yrken.

Ändringsförslag 349
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, t.ex. folkhälsa, om det 
innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är strikt 
nödvändigt.

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, om det innebär att det 
eftersträvade målet uppnås och om det inte 
går utöver vad som är strikt nödvändigt. 
Partiellt tillträde ska inte tillämpas på
personer inom hälso- och sjukvårdsyrken 
som regleras genom artiklarna 24, 25, 34, 
35 och 44, inbegripet fall som omfattas av 
artikel 10 b.

Or. de

Ändringsförslag 350
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4f – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, t.ex. folkhälsa, om det 
innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är strikt 
nödvändigt.

2. Medlemsstaterna får vägra att tillämpa
principen om partiellt tillträde på vissa 
yrken om detta motiveras av tvingande 
hänsyn till allmänintresset, t.ex. 
hälsoskydd och allmän säkerhet, om det 
innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är strikt 
nödvändigt.

Or. en

Ändringsförslag 351
Andreas Schwab

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, t.ex. folkhälsa, om det 
innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är strikt 
nödvändigt.

2. Såvida det inte är motiverat att neka 
tillträde av tvingande hänsyn till 
allmänintresset får medlemsstaterna 
bevilja partiellt tillträde för vissa yrken, 
om det innebär att det eftersträvade målet 
uppnås och om det inte går utöver vad som 
är strikt nödvändigt.

Or. de

Motivering

Rättssäkerheten i den mottagande medlemsstaten bör prioriteras. Samtidigt uppmuntras
medlemsstater och yrkesförbund att ta fram förslag på bättre och enklare sätt att bevilja
partiellt tillträde, eftersom bristen på yrkesutbildad arbetskraft i hela EU antagligen 
förvärras ytterligare de kommande åren.

Ändringsförslag 352
Cristian Silviu Buşoi
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4f – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, t.ex. folkhälsa, om det 
innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är strikt 
nödvändigt.

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, t.ex. folkhälsa, om det 
innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är strikt 
nödvändigt. Partiellt tillträde ska inte 
beviljas yrken som tillhandahåller hälso-
och sjukvårdstjänster eller på andra sätt 
är relaterade till hälso- och sjukvården.

Or. en

Motivering

För att skydda patientsäkerheten bör inte partiellt tillträde beviljas hälso- och 
sjukvårdspersonal.

Ändringsförslag 353
Claudio Morganti, Matteo Salvini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, t.ex. folkhälsa, om det
innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är 
strikt nödvändigt.

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, t.ex. folkhälsa, säkerhet 
eller, i de fall det är relevant, behovet av 
kunskap om medlemsstatens kultur- och 
miljöarv.

Or. it

Motivering

Ett partiellt tillträde är oförenligt med yrken som kräver uttömmande information om en 
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medlemsstats kultur- och miljöarv för att kunna utövas på rätt sätt och därmed tillgodose 
konsumenternas behov.

Ändringsförslag 354
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, t.ex. folkhälsa, om det 
innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är 
strikt nödvändigt.

2. Partiellt tillträde ska inte beviljas yrken 
som tillhandahåller hälso- och 
sjukvårdstjänster eller på andra sätt är 
kopplade till välfärden.

Or. en

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, t.ex. folkhälsa, om det 
innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är strikt 
nödvändigt.

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset om det innebär att det 
eftersträvade målet uppnås och om det inte 
går utöver vad som är strikt nödvändigt.

Or. en
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Ändringsförslag 356
Emma McClarkin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, t.ex. folkhälsa, om det 
innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är strikt 
nödvändigt.

2. Medlemsstaten får neka ett partiellt 
tillträde om detta motiveras av tvingande 
hänsyn till allmänintresset om det innebär 
att det eftersträvade målet uppnås och om 
det inte går utöver vad som är strikt 
nödvändigt.

Or. en

Ändringsförslag 357
Robert Rochefort

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, t.ex. folkhälsa, om det 
innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är strikt 
nödvändigt.

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, om det innebär att det 
eftersträvade målet uppnås och om det inte 
går utöver vad som är strikt nödvändigt.

Or. fr

Ändringsförslag 358
Constance Le Grip

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, t.ex. folkhälsa, om det 
innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är strikt 
nödvändigt.

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, i enlighet med 
artikel 3.1 n (ny), om det innebär att det 
eftersträvade målet uppnås och om det inte 
går utöver vad som är strikt nödvändigt.

Or. en

Motivering

Begreppet ”tvingande hänsyn till allmänintresset” är en välkänd princip som omfattar 
folkhälsa men även flera andra områden. En närmare redogörelse av vad som omfattas av 
den tvingande hänsynen till allmänintresset har lagts till i skälet. Denna bestämmelse kommer 
därför, i enlighet med Europaparlamentets begäran i resolutionen från november 2011, att ge 
medlemsstaterna rättslig grund för att neka ett partiellt tillträde till ett yrke av folkhälsoskäl.

Ändringsförslag 359
Emilie Turunen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, t.ex. folkhälsa, om det 
innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är 
strikt nödvändigt.

2. Ett partiellt tillträde får inte beviljas
hälso- och sjukvårdsyrken som omfattas 
av automatiskt erkännande i enlighet med 
förteckningen i bilaga V. Dessutom får ett 
partiellt tillträde nekas om det motiveras 
av tvingande hänsyn till allmänintresset. 
Sådana åtgärder bör vara motiverade och 
proportionerliga.

Or. en
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Ändringsförslag 360
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, t.ex. folkhälsa, om det 
innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är strikt 
nödvändigt.

2. Partiellt tillträde ska inte beviljas för 
hälso- och sjukvårdsyrken som har 
konsekvenser för patientsäkerheten. Ett 
partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, om det innebär att det 
eftersträvade målet uppnås och om det inte 
går utöver vad som är strikt nödvändigt.

Or. de

Motivering

Av patientsäkerhetsskäl bör det partiella tillträdet inte tillämpas på hälso- och 
sjukvårdsyrken. För de hälso- och sjukvårdsyrken som omfattas av automatiskt erkännande 
gäller i alla händelser de minimikrav med avseende på utbildning som fastställs i detta 
direktiv. Ett partiellt tillträde till dessa yrken strider därför mot syftet med det automatiska 
erkännandet.

Ändringsförslag 361
Phil Prendergast

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, t.ex. folkhälsa, om det 
innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är 
strikt nödvändigt.

2. Ett partiellt tillträde ska inte beviljas 
yrken som tillhandahåller hälso- och 
sjukvårdstjänster eller på andra sätt är 
relaterade till folkhälsan.
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Or. en

Ändringsförslag 362
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, t.ex. folkhälsa, om det 
innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är strikt 
nödvändigt.

2. Mottagande medlemsstater får vägra att 
tillämpa principen om partiellt tillträde på
vissa yrken, om denna vägran kan 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, t.ex. folkhälsa, om det 
innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är strikt 
nödvändigt. En sådan bestämmelse ska
dock inte utesluta möjligheten för en 
behörig myndighet att bevilja partiellt 
tillträde till en yrkesverksamhet om man 
från fall till fall konstaterar att det råder 
särskilda omständigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 363
Pablo Arias Echeverría

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, t.ex. folkhälsa, om det 
innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är strikt 
nödvändigt.

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, t.ex. folkhälsa, om det 
innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är strikt 
nödvändigt. Avslaget ska vederbörligen 
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motiveras av den behöriga myndigheten 
efter samråd med 
ursprungsmedlemsstaten för den person 
som ansöker om partiellt erkännande av
yrkeskvalifikationer.

Or. es

Ändringsförslag 364
Constance Le Grip

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska på förhand 
underrättas om eventuella beslut att neka 
ett partiellt tillträde som fattats på 
grundval av punkt 2 i denna artikel.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att kommissionen informeras om beslut att neka ett partiellt tillträde 
och anledningarna till det, så att den kan garantera det fullständiga genomförandet av denna 
bestämmelse.

Ändringsförslag 365
Constance Le Grip, Philippe Juvin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Ett partiellt tillträde kan aldrig 
beviljas yrken som omfattas av 
automatiskt erkännande enligt 
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avdelning III kapitlen III och IIIa.

Or. en

Motivering

Professions which benefit from automatic recognition on the basis of coordination of 
minimum training conditions (doctors, nurses, midwives, pharmacists, dental practitioners, 
veterinary surgeons, etc.) or common training principles should not be open to partial access. 
Indeed, one of the reasoning behind partial access is to answer to the lack of transparency on 
the scope of and the justifications for about 800 categories of regulated profession in the 
Union. However, a profession which benefit at the EU level of an automatic recognition is by 
definition not a profession which could be regarded as overregulated.

Ändringsförslag 366
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ansökningar om etablering i den 
mottagande medlemsstaten ska granskas i 
enlighet med avdelning III kapitel I och 
IV.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 367
Emilie Turunen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ansökningar om ett temporärt 
tillhandahållande av tjänster i den 
mottagande medlemsstaten avseende 

utgår
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yrkesverksamheter som har konsekvenser 
för folkhälsa och säkerhet ska granskas i 
enlighet med avdelning II.

Or. en

Ändringsförslag 368
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ansökningar om ett temporärt 
tillhandahållande av tjänster i den 
mottagande medlemsstaten avseende 
yrkesverksamheter som har konsekvenser 
för folkhälsa och säkerhet ska granskas i 
enlighet med avdelning II.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 369
Franz Obermayr

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ansökningar om ett temporärt 
tillhandahållande av tjänster i den 
mottagande medlemsstaten avseende 
yrkesverksamheter som har konsekvenser 
för folkhälsa och säkerhet ska granskas i
enlighet med avdelning II.

4. Ansökningar om ett temporärt 
tillhandahållande av tjänster i den 
mottagande medlemsstaten avseende 
yrkesverksamheter som har konsekvenser 
för folkhälsa och säkerhet eller den sunda 
förvaltningen av rättsväsendet ska 
granskas i enlighet med avdelning II.

Or. en
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Ändringsförslag 370
Constance Le Grip

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Vid tillämpningen av punkterna 3 
och 4 i denna artikel får den sökande 
aldrig ansöka direkt om ett partiellt 
tillträde utan detta bör alltid ske efter att 
ett fullt erkännande av kvalifikationer 
nekats.

Or. en

Motivering

Den behöriga myndigheten bör bevilja partiellt tillträde endast som en sista utväg. Det 
innebär att det inte bör vara möjligt att ansöka direkt om ett partiellt tillträde till ett yrke.

Ändringsförslag 371
Mikael Gustafsson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När ett partiellt tillträde har beviljats 
och genom undantag från artikel 7.4 
sjätte stycket och artikel 52.1 ska 
yrkesverksamheten utövas under 
ursprungsmedlemsstatens yrkestitel.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 372
Emilie Turunen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Praktik skiljer sig från partiellt 
tillträde, och därför omfattas inte praktik 
av bestämmelserna i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 373
Barbara Weiler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”b) om tjänsteleverantören förflyttar sig 
och om han/hon har utövat yrket under 
minst två år i en eller flera medlemsstater 
under de tio år som föregår 
tillhandahållandet av tjänsten, om yrket 
inte är reglerat i etableringsmedlemsstaten.

”b) om tjänsteleverantören förflyttar sig 
och om han/hon har utövat yrket i en eller 
flera andra medlemsstater än den där 
tjänsten ska tillhandahållas, i minst två år 
under de tio år som föregår 
tillhandahållandet av tjänsten, om yrket 
inte är reglerat i etableringsmedlemsstaten.

Or. de



PE489.001v01-00 70/89 AM\916300SV.doc

SV

Ändringsförslag 374
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”b) om tjänsteleverantören förflyttar sig 
och om han/hon har utövat yrket under 
minst två år i en eller flera medlemsstater 
under de tio år som föregår 
tillhandahållandet av tjänsten, om yrket 
inte är reglerat i etableringsmedlemsstaten.

”b) om tjänsteleverantören förflyttar sig 
och om han/hon har utövat yrket i en eller 
flera andra medlemsstater än den där 
tjänsten ska tillhandahållas, i minst två år 
under de tio år som föregår 
tillhandahållandet av tjänsten, om yrket 
inte är reglerat i etableringsmedlemsstaten.

Or. de

Ändringsförslag 375
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”b) om tjänsteleverantören förflyttar sig 
och om han/hon har utövat yrket under 
minst två år i en eller flera medlemsstater 
under de tio år som föregår 
tillhandahållandet av tjänsten, om yrket 
inte är reglerat i etableringsmedlemsstaten.

”b) om tjänsteleverantören förflyttar sig 
och om han/hon har utövat yrket som 
huvudsaklig verksamhet eller 
regelbunden säsongsverksamhet under 
minst två år i en eller flera medlemsstater 
under de tio år som föregår 
tillhandahållandet av tjänsten, om yrket 
inte är reglerat i etableringsmedlemsstaten.

Or. fr
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Ändringsförslag 376
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 5 – punkt 1 – led b – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Yrket eller utbildningen för yrket är 
reglerad.

a) Yrket eller utbildningen för yrket är 
reglerad i den mottagande medlemsstaten.

Or. sv

Motivering

Förtydligar vad som avses.

Ändringsförslag 377
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 5 – punkt 1 – led b – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tjänsteleverantören ledsagar 
tjänstemottagaren, om tjänstemottagarens 
vanliga vistelseort är belägen i 
tjänsteleverantörens 
etableringsmedlemsstat och yrket inte 
finns med på den förteckning som avses i 
artikel 7.4.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 378
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led a
2005/36/CE
Artikel 5 – punkt 1 – led b – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tjänsteleverantören ledsagar 
tjänstemottagaren, om tjänstemottagarens 
vanliga vistelseort är belägen i 
tjänsteleverantörens 
etableringsmedlemsstat och yrket inte 
finns med på den förteckning som avses i 
artikel 7.4.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 379
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 5 – punkt 1 – led b – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tjänsteleverantören ledsagar 
tjänstemottagaren, om tjänstemottagarens 
vanliga vistelseort är belägen i 
tjänsteleverantörens 
etableringsmedlemsstat och yrket inte finns 
med på den förteckning som avses i 
artikel 7.4.

b) Tjänsteleverantören ledsagar 
tjänstemottagaren, om tjänstemottagarens 
vanliga vistelseort är belägen i 
tjänsteleverantörens 
etableringsmedlemsstat, såvida inte
tjänsten direkt eller indirekt är avsedd för 
mottagare i den stat där den ska 
tillhandahållas och yrket inte finns med på
den förteckning som avses i artikel 7.4.

Or. de
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Ändringsförslag 380
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 5 – punkt 1 – led b – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tjänsteleverantören ledsagar 
tjänstemottagaren, om tjänstemottagarens 
vanliga vistelseort är belägen i 
tjänsteleverantörens 
etableringsmedlemsstat och yrket inte
finns med på den förteckning som avses i 
artikel 7.4.

b) Tjänsteleverantören ledsagar 
tjänstemottagaren, om tjänsteleverantören
tillhandahåller sin tjänst endast till denna 
tjänstemottagare i den mottagande 
medlemsstaten och yrket inte finns med på 
den förteckning som avses i artikel 7.4.

Or. de

Motivering

Det undantag som kommissionen föreslår bör inte förutsätta att tjänstemottagaren och 
tjänsteleverantören vanligtvis vistas i samma etableringsmedlemsstat. Resegrupper kan 
nämligen särskilt i gränsregioner bestå av deltagare från olika länder, och en researrangör 
kan av praktiska skäl anlita en reseledare som inte är bosatt i samma medlemsstat som 
resegruppens deltagare.

Ändringsförslag 381
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 5 – punkt 1 – led b – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tjänsteleverantören ledsagar 
tjänstemottagaren, om tjänstemottagarens 
vanliga vistelseort är belägen i 
tjänsteleverantörens 
etableringsmedlemsstat och yrket inte
finns med på den förteckning som avses i 
artikel 7.4.

b) Tjänsten är varken direkt eller indirekt 
avsedd för mottagare i den stat där den 
ska tillhandahållas, och yrket finns inte 
med på den förteckning som avses i 
artikel 7.4.
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Or. de

Ändringsförslag 382
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led a
Direktiv 2005/36/EG 
Artikel 5 – punkt 1 – led b – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tjänsteleverantören ledsagar 
tjänstemottagaren, om tjänstemottagarens 
vanliga vistelseort är belägen i
tjänsteleverantörens 
etableringsmedlemsstat och yrket inte finns 
med på den förteckning som avses i artikel 
7.4.

b) Tjänsteleverantören ledsagar 
tjänstemottagaren, om tjänstemottagarens 
vanliga vistelseort är belägen i 
tjänsteleverantörens 
etableringsmedlemsstat, om yrket inte finns 
med på den förteckning som avses i artikel 
7.4 och om det inte avser turistguidning.

Or. it

Motivering

Den nuvarande formuleringen är inte tillämplig på turistguidning eftersom det inte går att 
kontrollera att tjänsten enbart riktar sig till personer som är medborgare i 
tjänsteleverantörens ursprungsland.

Ändringsförslag 383
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led a (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 3 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får dock behålla 
villkoret om utövande av vissa yrken som 
har konsekvenser för hälsa eller säkerhet, 
om de kan motivera detta med tvingande 
hänsyn till allmänintresset. 
Medlemsstaterna ska senast den (infoga 
dagen för direktivets ikraftträdande) och 
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därefter vartannat år ge kommissionen en
förteckning över berörda yrken.

Or. fr

Ändringsförslag 384
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led aa (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Punkt 2 andra stycket ska ersättas 
med följande:
”Huruvida tillhandahållandet av tjänsten 
är temporärt och tillfälligt ska bedömas 
från fall till fall, i synnerhet på grundval 
av tjänstens varaktighet, frekvens, 
periodicitet och kontinuitet. 
Tjänsteleverantören får inte i den 
mottagande medlemsstaten tillhandahålla 
temporära och tillfälliga tjänster som 
under året i fråga överstiger en fjärdedel 
av det årliga genomsnittet för de tjänster 
som tillhandahålls av yrkesutövare från 
den mottagande medlemsstaten.”

Or. it

Motivering

Omfattningen av de temporära och tillfälliga tjänster som tillhandahålls bör uttryckas som en 
andel av det årliga genomsnittet för tjänster som tillhandahålls av yrkesutövare från den 
mottagande medlemsstaten.



PE489.001v01-00 76/89 AM\916300SV.doc

SV

Ändringsförslag 385
Sandra Kalniete

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 4:

utgår

”4. När det gäller notarier ska officiella 
handlingar och andra aktiviteter för 
bestyrkande som kräver ett sigill av den 
mottagande medlemsstaten undantas från 
tillhandahållande av tjänster.”

Or. en

Ändringsförslag 386
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. När det gäller notarier ska officiella 
handlingar och andra aktiviteter för 
bestyrkande som kräver ett sigill av den 
mottagande medlemsstaten undantas från 
tillhandahållande av tjänster.”

”4. När det gäller notarier ska officiella 
handlingar och andra aktiviteter för 
bestyrkande eller andra rättsliga 
funktioner undantas från tillhandahållande 
av tjänster.”

Or. en

Motivering

Användningen av en medlemsstats sigill är begränsad till den medlemsstatens territorium och 
kan inte utvidgas på grundval av fritt tillhandahållande av tjänster. Om man beaktar att 
upprättande av officiella handlingar och deras ömsesidiga erkännande måste regleras utifrån 
artikel 81 i EUF-fördraget, omfattas begränsningen för notarier av domstolsbeslut från EU-
domstolen. ”Andra aktiviteter för bestyrkande” inkluderar legaliseringsaktiviteter och 
rättsliga funktioner som utförs för rättsväsendet i en medlemsstat.
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Ändringsförslag 387
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 4:

utgår

”4. När det gäller notarier ska officiella 
handlingar och andra aktiviteter för 
bestyrkande som kräver ett sigill av den 
mottagande medlemsstaten undantas från 
tillhandahållande av tjänster.”

Or. fr

Ändringsförslag 388
Emilie Turunen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Vid första tillhandahållandet av 
tjänster, när det gäller de reglerade yrken 
som karaktäriseras av tvingande hänsyn 
till allmänintresset och som inte 
automatiskt erkänns enligt avdelning III 
kapitel III, får den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndighet 
kontrollera tjänsteleverantörens 
yrkeskvalifikationer innan tjänsterna 
tillhandahålls för första gången. En 
sådan förhandskontroll ska vara möjlig 
endast om syftet med kontrollen är att 
undvika allvarlig skada för 
tjänstemottagarens, tjänsteleverantörens 
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eller allmänhetens hälsa eller säkerhet till 
följd av att tjänsteleverantören saknar 
yrkeskvalifikationer och om den inte går 
utöver vad som är nödvändigt för detta 
syfte.

Or. en

Ändringsförslag 389
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led a – led i
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 7 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”e) För yrkesutövare i säkerhetsbranschen 
och hälso- och sjukvårdssektorn: intyg om 
att dessa vare sig temporärt eller definitivt 
har förbjudits att utöva yrket och inte heller 
har dömts för något brott, om 
medlemsstaten kräver sådana intyg av sina 
egna medborgare.”

”e) För yrkesutövare i säkerhetsbranschen
och hälso- och sjukvårdssektorn eller för 
yrken som är förbundna med dagligt 
arbete med barn och ungdomar: intyg om 
att dessa vare sig temporärt eller definitivt 
har förbjudits att utöva yrket och inte heller 
har dömts för något brott, om 
medlemsstaten kräver sådana intyg av sina 
egna medborgare.”

Or. en

Ändringsförslag 390
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led a – led ii
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 7 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”f) När det gäller bevis på formella 
kvalifikationer som avses i artikel 21.1 och 
intyg om förvärvade rättigheter som avses i 
artiklarna 23, 26, 27, 30, 33, 33a, 37, 39 

”f) I fråga om yrken som har
konsekvenser för patientsäkerheten, när
det gäller bevis på formella kvalifikationer 
som avses i artikel 21.1 och intyg om 



AM\916300SV.doc 79/89 PE489.001v01-00

SV

och 43, bevis som styrker kunskaper i det 
språk som används i den mottagande 
medlemsstaten.”

förvärvade rättigheter som avses i 
artiklarna 23, 26, 27, 30, 33, 33a, 37, 39 
och 43, bevis som styrker kunskaper i det 
officiella språk eller ett av de officiella 
språk som används i den mottagande 
medlemsstaten.”

Or. en

Ändringsförslag 391
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led a – led ii
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 7 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”f) När det gäller bevis på formella 
kvalifikationer som avses i artikel 21.1 och 
intyg om förvärvade rättigheter som avses i 
artiklarna 23, 26, 27, 30, 33, 33a, 37, 39 
och 43, bevis som styrker kunskaper i det 
språk som används i den mottagande 
medlemsstaten.”

”f) När det gäller bevis på formella 
kvalifikationer som avses i artikel 21.1 och 
intyg om förvärvade rättigheter som avses i 
artiklarna 23, 26, 27, 30, 33, 33a, 37, 39 
och 43, bevis som styrker kunskaper i det 
språk med vilket yrkesutövaren kommer 
att utöva sitt yrke och som bör vara ett av 
de officiella språk som används i den 
mottagande medlemsstaten.”

Or. en

Ändringsförslag 392
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Vid första tillhandahållandet av 
tjänster, när det gäller de reglerade yrken 
som har konsekvenser för folkhälsa eller 

”4. Vid första tillhandahållandet av 
tjänster, när det gäller de reglerade yrken 
som karaktäriseras av tvingande hänsyn 
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säkerhet och som inte automatiskt erkänns 
enligt avdelning III kapitel II eller III, kan 
den mottagande medlemsstatens behöriga 
myndighet kontrollera tjänsteleverantörens 
yrkeskvalifikationer innan tjänsterna 
tillhandahålls för första gången. En sådan 
förhandskontroll ska vara möjlig endast om 
syftet med kontrollen är att undvika
allvarlig skada för tjänstemottagarens hälsa 
eller säkerhet till följd av att 
tjänsteleverantören saknar 
yrkeskvalifikationer och om den inte går 
utöver vad som är nödvändigt för detta 
syfte.

till allmänintresset och som inte 
automatiskt erkänns enligt avdelning III 
kapitel III, kan den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndighet 
kontrollera tjänsteleverantörens 
yrkeskvalifikationer innan tjänsterna 
tillhandahålls för första gången. En sådan 
förhandskontroll ska vara möjlig endast om 
syftet med kontrollen är att undvika 
allvarlig skada för tjänstemottagarens, 
tjänsteleverantörens eller allmänhetens
hälsa eller säkerhet till följd av att 
tjänsteleverantören saknar 
yrkeskvalifikationer och om den inte går 
utöver vad som är nödvändigt för detta 
syfte.

Or. en

Ändringsförslag 393
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Vid första tillhandahållandet av 
tjänster, när det gäller de reglerade yrken 
som har konsekvenser för folkhälsa eller 
säkerhet och som inte automatiskt erkänns 
enligt avdelning III kapitel II eller III, kan 
den mottagande medlemsstatens behöriga 
myndighet kontrollera tjänsteleverantörens 
yrkeskvalifikationer innan tjänsterna 
tillhandahålls för första gången. En sådan 
förhandskontroll ska vara möjlig endast om 
syftet med kontrollen är att undvika 
allvarlig skada för tjänstemottagarens
hälsa eller säkerhet till följd av att 
tjänsteleverantören saknar 
yrkeskvalifikationer och om den inte går 
utöver vad som är nödvändigt för detta 

”4. Vid första tillhandahållandet av 
tjänster, när det gäller de reglerade yrken 
som har konsekvenser för folkhälsa eller 
säkerhet och som inte automatiskt erkänns 
enligt avdelning III kapitel II eller III, kan 
den mottagande medlemsstatens behöriga 
myndighet kontrollera tjänsteleverantörens 
yrkeskvalifikationer innan tjänsterna 
tillhandahålls för första gången. En sådan 
förhandskontroll ska vara möjlig endast om 
syftet med kontrollen är att undvika 
allvarlig skada för någons hälsa eller 
säkerhet till följd av att tjänsteleverantören 
saknar yrkeskvalifikationer och om den 
inte går utöver vad som är nödvändigt för 
detta syfte.
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syfte.

Or. sv

Motivering

Överensstämmer bättre med kommissionens motivering.

Ändringsförslag 394
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Vid första tillhandahållandet av 
tjänster, när det gäller de reglerade yrken 
som har konsekvenser för folkhälsa eller 
säkerhet och som inte automatiskt erkänns 
enligt avdelning III kapitel II eller III, kan 
den mottagande medlemsstatens behöriga 
myndighet kontrollera tjänsteleverantörens 
yrkeskvalifikationer innan tjänsterna 
tillhandahålls för första gången. En sådan 
förhandskontroll ska vara möjlig endast om 
syftet med kontrollen är att undvika 
allvarlig skada för tjänstemottagarens hälsa 
eller säkerhet till följd av att 
tjänsteleverantören saknar 
yrkeskvalifikationer och om den inte går 
utöver vad som är nödvändigt för detta 
syfte.

”4. Vid första tillhandahållandet av 
tjänster, när det gäller de reglerade yrken 
som karaktäriseras av tvingande hänsyn 
till allmänintresset och som inte 
automatiskt erkänns enligt avdelning III 
kapitel III, kan den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndighet 
kontrollera tjänsteleverantörens 
yrkeskvalifikationer innan tjänsterna 
tillhandahålls för första gången. En sådan 
förhandskontroll ska vara möjlig endast om 
syftet med kontrollen är att undvika 
allvarlig skada för tjänstemottagarens, 
tjänsteleverantörens eller allmänhetens
hälsa eller säkerhet till följd av att 
tjänsteleverantören saknar 
yrkeskvalifikationer och om den inte går 
utöver vad som är nödvändigt för detta 
syfte.

Or. en

Ändringsförslag 395
Mikael Gustafsson
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Vid första tillhandahållandet av 
tjänster, när det gäller de reglerade yrken 
som har konsekvenser för folkhälsa eller 
säkerhet och som inte automatiskt erkänns 
enligt avdelning III kapitel II eller III, kan
den mottagande medlemsstatens behöriga 
myndighet kontrollera tjänsteleverantörens 
yrkeskvalifikationer innan tjänsterna 
tillhandahålls för första gången. En sådan 
förhandskontroll ska vara möjlig endast 
om syftet med kontrollen är att undvika 
allvarlig skada för tjänstemottagarens 
hälsa eller säkerhet till följd av att 
tjänsteleverantören saknar 
yrkeskvalifikationer och om den inte går 
utöver vad som är nödvändigt för detta 
syfte.

”4. Vid första tillhandahållandet av 
tjänster, när det gäller de reglerade yrken 
som har konsekvenser för folkhälsa eller 
säkerhet och som inte automatiskt erkänns 
enligt avdelning III kapitel II eller III, ska
den mottagande medlemsstatens behöriga 
myndighet kontrollera tjänsteleverantörens 
yrkeskvalifikationer innan tjänsterna 
tillhandahålls för första gången.

Or. en

Ändringsförslag 396
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska till kommissionen 
lämna en förteckning över de yrken för 
vilka en förhandskontroll av 
kvalifikationer är nödvändig för att 
undvika allvarlig skada för 
tjänstemottagarens hälsa eller säkerhet 
enligt nationella lagar och andra 
författningar. För varje yrke som tas upp i 
en sådan förteckning ska 

utgår
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medlemsstaterna lämna en särskild 
motivering till kommissionen.

Or. de

Ändringsförslag 397
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska till kommissionen 
lämna en förteckning över de yrken för 
vilka en förhandskontroll av kvalifikationer 
är nödvändig för att undvika allvarlig 
skada för tjänstemottagarens hälsa eller 
säkerhet enligt nationella lagar och andra 
författningar. För varje yrke som tas upp i 
en sådan förteckning ska medlemsstaterna 
lämna en särskild motivering till 
kommissionen.

Medlemsstaterna ska till kommissionen 
lämna en förteckning över de yrken för 
vilka en förhandskontroll av kvalifikationer 
är nödvändig för att undvika allvarlig 
skada för allmänintresset enligt nationella 
lagar och andra författningar. För varje 
yrke som tas upp i en sådan förteckning 
ska medlemsstaterna lämna en särskild 
motivering till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 398
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska till kommissionen 
lämna en förteckning över de yrken för 
vilka en förhandskontroll av kvalifikationer 
är nödvändig för att undvika allvarlig 
skada för tjänstemottagarens hälsa eller 
säkerhet enligt nationella lagar och andra 

Medlemsstaterna ska till kommissionen 
lämna en förteckning över de yrken för 
vilka en förhandskontroll av kvalifikationer 
är nödvändig för att undvika allvarlig 
skada för tjänstemottagarens, 
tjänsteleverantörens eller allmänhetens
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författningar. För varje yrke som tas upp i 
en sådan förteckning ska medlemsstaterna 
lämna en särskild motivering till 
kommissionen.

hälsa eller säkerhet enligt nationella lagar 
och andra författningar. För varje yrke som 
tas upp i en sådan förteckning ska
medlemsstaterna lämna en särskild 
motivering till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 399
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om väsentlig skillnad föreligger mellan 
tjänsteleverantörens yrkeskvalifikationer 
och den utbildning som krävs i den 
mottagande medlemsstaten ska, i den mån 
denna skillnad är skadlig för folkhälsa eller 
säkerhet och inte kan kompenseras genom 
yrkeserfarenhet eller livslångt lärande hos 
tjänsteleverantören, den mottagande 
medlemsstaten ge tjänsteleverantören 
möjlighet att bevisa att han eller hon har 
förvärvat den kunskap eller kompetens som 
fattas, i synnerhet genom ett 
lämplighetsprov. Under alla 
omständigheter ska tjänsten kunna 
tillhandahållas inom en månad efter det att 
ett beslut fattats i enlighet med tredje 
stycket.

Om väsentlig skillnad föreligger mellan 
tjänsteleverantörens yrkeskvalifikationer 
och den utbildning som krävs i den 
mottagande medlemsstaten ska, i den mån 
denna skillnad är skadlig för folkhälsa eller 
säkerhet och inte kan kompenseras genom 
yrkeserfarenhet eller livslångt lärande hos 
tjänsteleverantören, den mottagande 
medlemsstaten ge tjänsteleverantören 
möjlighet att bevisa att han eller hon har 
förvärvat den kunskap eller kompetens som 
fattas, i synnerhet genom ett 
lämplighetsprov eller en 
anpassningsperiod. Under alla 
omständigheter ska tjänsten kunna 
tillhandahållas inom en månad efter det att 
ett beslut fattats i enlighet med tredje 
stycket.

Or. en

Motivering

Både en anpassningsperiod och ett lämplighetstest bör tillhandahållas som alternativ för 
hälso- och sjukvårdspersonal. Detta skulle på ett bättre sätt kunna säkerställa att de 
förvärvar de kunskaper de saknar genom praktisk utbildning.
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Ändringsförslag 400
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om väsentlig skillnad föreligger mellan 
tjänsteleverantörens yrkeskvalifikationer 
och den utbildning som krävs i den 
mottagande medlemsstaten ska, i den mån 
denna skillnad är skadlig för folkhälsa 
eller säkerhet och inte kan kompenseras 
genom yrkeserfarenhet eller livslångt 
lärande hos tjänsteleverantören, den 
mottagande medlemsstaten ge 
tjänsteleverantören möjlighet att bevisa att 
han eller hon har förvärvat den kunskap 
eller kompetens som fattas, i synnerhet 
genom ett lämplighetsprov. Under alla 
omständigheter ska tjänsten kunna 
tillhandahållas inom en månad efter det att 
ett beslut fattats i enlighet med tredje 
stycket.

Om väsentlig skillnad föreligger mellan 
tjänsteleverantörens yrkeskvalifikationer 
och den utbildning som krävs i den 
mottagande medlemsstaten ska, i den mån 
denna skillnad är skadlig för 
allmänintresset och inte kan kompenseras 
genom yrkeserfarenhet eller livslångt 
lärande hos tjänsteleverantören, den 
mottagande medlemsstaten ge 
tjänsteleverantören möjlighet att bevisa att 
han eller hon har förvärvat den kunskap 
eller kompetens som fattas, i synnerhet 
genom ett lämplighetsprov. Under alla 
omständigheter ska tjänsten kunna 
tillhandahållas inom en månad efter det att 
ett beslut fattats i enlighet med tredje 
stycket.

Or. en

Ändringsförslag 401
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om väsentlig skillnad föreligger mellan 
tjänsteleverantörens yrkeskvalifikationer 
och den utbildning som krävs i den 
mottagande medlemsstaten ska, i den mån 
denna skillnad är skadlig för folkhälsa eller 
säkerhet och inte kan kompenseras genom 

Om väsentlig skillnad föreligger mellan 
tjänsteleverantörens yrkeskvalifikationer 
och den utbildning som krävs i den 
mottagande medlemsstaten ska, i den mån 
denna skillnad är skadlig för folkhälsa eller 
säkerhet och inte kan kompenseras genom 
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yrkeserfarenhet eller livslångt lärande hos 
tjänsteleverantören, den mottagande 
medlemsstaten ge tjänsteleverantören 
möjlighet att bevisa att han eller hon har 
förvärvat den kunskap eller kompetens som 
fattas, i synnerhet genom ett 
lämplighetsprov. Under alla 
omständigheter ska tjänsten kunna 
tillhandahållas inom en månad efter det att 
ett beslut fattats i enlighet med tredje 
stycket.

yrkeserfarenhet hos tjänsteleverantören, 
den mottagande medlemsstaten ge 
tjänsteleverantören möjlighet att bevisa att 
han eller hon har förvärvat den kunskap 
eller kompetens som fattas, i synnerhet 
genom ett lämplighetsprov. Under alla
omständigheter ska tjänsten kunna 
tillhandahållas inom en månad efter det att 
ett beslut fattats i enlighet med tredje 
stycket.

Or. de

Ändringsförslag 402
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om väsentlig skillnad föreligger mellan 
tjänsteleverantörens yrkeskvalifikationer 
och den utbildning som krävs i den 
mottagande medlemsstaten ska, i den mån 
denna skillnad är skadlig för folkhälsa eller 
säkerhet och inte kan kompenseras genom 
yrkeserfarenhet eller livslångt lärande hos 
tjänsteleverantören, den mottagande 
medlemsstaten ge tjänsteleverantören 
möjlighet att bevisa att han eller hon har 
förvärvat den kunskap eller kompetens som 
fattas, i synnerhet genom ett 
lämplighetsprov. Under alla 
omständigheter ska tjänsten kunna 
tillhandahållas inom en månad efter det att 
ett beslut fattats i enlighet med tredje 
stycket.

Om väsentlig skillnad föreligger mellan 
tjänsteleverantörens yrkeskvalifikationer 
och den utbildning som krävs i den 
mottagande medlemsstaten ska, i den mån 
denna skillnad är skadlig för folkhälsa eller 
säkerhet eller, i de fall det är relevant, rör 
tjänsteleverantörens kunskaper om 
medlemsstatens kultur- och miljöarv, den 
mottagande medlemsstaten ge 
tjänsteleverantören möjlighet att bevisa att 
han eller hon har förvärvat den kunskap 
eller kompetens som fattas, i synnerhet 
genom ett lämplighetsprov. Under alla 
omständigheter ska tjänsten kunna 
tillhandahållas inom en månad efter det att 
ett beslut fattats i enlighet med tredje 
stycket.

Or. it
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Motivering

Medlemsstaten ska inte enbart kunna begära en prövning av de kunskaper och färdigheter 
som är nödvändiga för tjänsteleverantörens yrkesutövande i de fall det förekommer skillnader 
som är skadliga från hälso- och säkerhetssynpunkt. I de fall det är relevant för yrkesutövandet 
bör medlemsstaten också kunna kräva en prövning av tjänsteleverantörens kunskaper om den 
berörda medlemsstatens kultur- och miljöarv.

Ändringsförslag 403
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led c
Direktiv 2005/36/EG 
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om väsentlig skillnad föreligger mellan 
tjänsteleverantörens yrkeskvalifikationer 
och den utbildning som krävs i den 
mottagande medlemsstaten ska, i den mån 
denna skillnad är skadlig för folkhälsa eller 
säkerhet och inte kan kompenseras genom 
yrkeserfarenhet eller livslångt lärande hos 
tjänsteleverantören, den mottagande 
medlemsstaten ge tjänsteleverantören 
möjlighet att bevisa att han eller hon har 
förvärvat den kunskap eller kompetens som 
fattas, i synnerhet genom ett 
lämplighetsprov. Under alla 
omständigheter ska tjänsten kunna 
tillhandahållas inom en månad efter det att 
ett beslut fattats i enlighet med tredje 
stycket.

Om väsentlig skillnad föreligger mellan 
tjänsteleverantörens yrkeskvalifikationer 
och den utbildning som krävs i den 
mottagande medlemsstaten ska, i den mån 
denna skillnad är skadlig för folkhälsa eller 
säkerhet eller äventyrar konsumenternas 
rättigheter och strider mot tvingande 
hänsyn till allmänintresset och inte kan 
kompenseras genom yrkeserfarenhet eller 
livslångt lärande hos tjänsteleverantören, 
den mottagande medlemsstaten ge 
tjänsteleverantören möjlighet att bevisa att 
han eller hon har förvärvat den kunskap 
eller kompetens som fattas, i synnerhet 
genom ett lämplighetsprov. Under alla 
omständigheter ska tjänsten kunna 
tillhandahållas inom en månad efter det att 
ett beslut fattats i enlighet med tredje 
stycket.

Or. it

Ändringsförslag 404
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som specificerar 
europeiska yrkeskort för specifika yrken 
och fastställer yrkeskortens utformning, de 
översättningar som krävs vid ansökningar 
om utfärdande av europeiska yrkeskort och 
närmare uppgifter om bedömning av 
ansökningar, med beaktande av särdragen 
för varje berört yrke.
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 58. Om väsentlig skillnad föreligger 
mellan tjänsteleverantörens 
yrkeskvalifikationer och den utbildning 
som krävs i den mottagande medlemsstaten 
ska, i den mån denna skillnad är skadlig för 
folkhälsa eller säkerhet och inte kan 
kompenseras genom yrkeserfarenhet eller 
livslångt lärande hos tjänsteleverantören, 
den mottagande medlemsstaten ge 
tjänsteleverantören möjlighet att bevisa att 
han eller hon har förvärvat den kunskap 
eller kompetens som fattas, i synnerhet 
genom ett lämplighetsprov. Under alla 
omständigheter ska tjänsten kunna 
tillhandahållas inom en månad efter det att 
ett beslut fattats i enlighet med tredje 
stycket.

6. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som specificerar 
europeiska yrkeskort för specifika yrken 
och fastställer yrkeskortens utformning, de 
översättningar som krävs vid ansökningar 
om utfärdande av europeiska yrkeskort och 
närmare uppgifter om bedömning av 
ansökningar, med beaktande av särdragen 
för varje berört yrke.
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 58. Om väsentlig skillnad föreligger 
mellan tjänsteleverantörens 
yrkeskvalifikationer och den utbildning 
som krävs i den mottagande medlemsstaten 
ska, i den mån denna skillnad är skadlig för 
folkhälsa eller säkerhet och inte kan 
kompenseras genom yrkeserfarenhet eller 
livslångt lärande hos tjänsteleverantören,
bestyrkt av behöriga instanser, den 
mottagande medlemsstaten ge 
tjänsteleverantören möjlighet att bevisa att 
han eller hon har förvärvat den kunskap 
eller kompetens som fattas, i synnerhet 
genom ett lämplighetsprov. Under alla 
omständigheter ska tjänsten kunna 
tillhandahållas inom en månad efter det att 
ett beslut fattats i enlighet med tredje 
stycket.

Or. el

Motivering

Förtydligande av den frivilliga karaktären vad gäller fastställande av yrkesidentitet.

Ändringsförslag 405
Heide Rühle



AM\916300SV.doc 89/89 PE489.001v01-00

SV

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid utebliven reaktion från den behöriga
myndigheten inom de tidsfrister som 
fastställs i tredje och fjärde stycket får 
tjänsten tillhandahållas.

utgår

Or. de


