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Изменение 406
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 7 – параграф 4 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

При отсъствие на реакция от 
компетентния орган в сроковете, 
предвидени в трета и четвърта 
алинеи, може да се пристъпи към 
предоставяне на услугите.

заличава се

Or. en

Изменение 407
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2005/36/ЕО
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на съмнения компетентните 
органи на приемащата държава членка 
могат да се обърнат към компетентните 
органи на държавата членка на 
установяване с искане за предоставяне 
на информация относно законността на 
установяването на доставчика на услуги 
и неговото добро професионално 
поведение, както и относно липсата на 
дисциплинарни или наказателноправни 
санкции от професионално естество. 
При проверката на квалификациите 
компетентните органи на приемащата 
държава членка могат да се обърнат към 

1. В случай на съмнения компетентните 
органи на приемащата държава членка 
могат да се обърнат към компетентните 
органи на държавата членка на 
установяване с искане за предоставяне 
на информация относно законността на 
установяването на доставчика на услуги 
и неговото добро професионално 
поведение, както и относно липсата на 
дисциплинарни или наказателноправни 
санкции от професионално естество. 
При проверката на квалификациите 
компетентните органи на приемащата 
държава членка могат да се обърнат към 
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компетентните органи на държавата 
членка на установяване с искане на 
информация относно курсовете на 
обучение на доставчика на услуги, 
доколкото това е необходимо за оценка 
на съществените несъответствия, за 
които е вероятно да са в ущърб на 
общественото здраве или 
безопасност. Компетентните органи на 
държавата членка по установяване 
предоставят тази информация по реда на 
член 56.

компетентните органи на държавата 
членка на установяване с искане на 
информация относно курсовете на 
обучение на доставчика на услуги, 
доколкото това е необходимо за оценка 
на съществените несъответствия, за 
които е вероятно да са в ущърб на 
обществения интерес. Компетентните 
органи на държавата членка по 
установяване предоставят тази 
информация по реда на член 56.

Or. en

Изменение 408
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9a (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 11a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Две години след влизане в сила на 
настоящата директива Комисията 
следва да предложи законодателство, 
с което да се урежда съгласуването на 
петте нива, регламентирани в 
член 11, с осемте нива съгласно 
Европейската квалификационна 
рамка, както и включването на 
Европейската система за трансфер 
на кредити в правото на ЕС.

Or. en

Изменение 409
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а) (нова)
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Директива 2005/36/ЕО
Член 11 – параграф 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 не се прилага по отношение 
на здравните професии, уредени в 
членове 24, 25, 34, 35 и 44.

Or. de

Изменение 410
Anja Weisgerber, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Birgit Collin-
Langen, Wim van de Camp, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б)
Директива 2005/36/ЕО
Параграф 11 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в буква в) точка ii) се заменя със 
следния текст:

заличава се

„ii) регламентирано образование и 
обучение или — когато става дума за 
регламентирана професия —
професионално обучение със 
специална структура, като 
компетенциите надхвърлят 
предвиденото за ниво „б“, 
равностойно на нивото на обучение, 
предвидено в точка i), ако това 
обучение осигурява сравними 
професионални стандарти и подготвя 
обучавания за сравнимо равнище на 
отговорности и функции при условие 
че дипломата се придружава от 
удостоверение, издадено от 
държавата членка по произход;“

Or. de
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Обосновка

В член 11, буква в), точка ii) от Директива 2005/36/ЕО се съдържа позоваване на 
приложение ІІ, включващо високо специализирани професионални обучения, които са 
равностойни на академични обучения с продължителност от една година. 
Отпадането на приложение ІІ би довело до това, че органите на приемащата страна 
ще трябва да решават за всеки отделен случай дали дадена професионална 
квалификация спада към посочените в член 11, буква в), точка ii).

Изменение 411
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б)
Директива 2005/36/ЕО
Член 11 – буква в) – точка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) регламентирано образование и 
обучение или — когато става дума за 
регламентирана професия —
професионално обучение със специална 
структура, като компетенциите 
надхвърлят предвиденото за ниво „б“, 
равностойно на нивото на обучение, 
предвидено в точка i), ако това 
обучение осигурява сравними 
професионални стандарти и подготвя 
обучавания за сравнимо равнище на 
отговорности и функции при условие че 
дипломата се придружава от 
удостоверение, издадено от 
държавата членка по произход.

ii) или — когато става дума за 
регламентирана професия — обучение 
със специална структура, включено в 
приложение II, равностойно на нивото 
на обучение, предвидено в точка i),
което осигурява сравними 
професионални стандарти и подготвя 
обучавания за изпълнение на сравними
отговорности и функции. С оглед на 
актуализиране на списъка в 
приложение ІІ Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 58а, с 
цел да се вземат под внимание 
обучения, отговарящи на условията 
съгласно параграф 1, буква в), 
точка ii).

Or. de

Обосновка

В член 11, буква в), точка ii) от Директива 2005/36/ЕО се съдържа позоваване на 
приложение ІІ, в което са включени здравни професии, като например психотерапевти 
и логопеди. Член 11, буква в), точка ii) следва да запази своята настояща 
формулировка. Освен това трябва да се запази възможността за актуализиране на 
списъка в приложение ІІ.



AM\916301BG.doc 7/105 PE498.002v01-00

BG

Изменение 412
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 11 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) диплома, удостоверяваща успешно 
завършване на обучение след средното 
образование с продължителност най-
малко три и не повече от четири години, 
или с равностойна продължителност 
при задочна форма на обучение или —
ако е приложимо в държавата членка по 
произход, — с равностоен брой 
кредити от Европейската система за 
трансфер и натрупване на кредити 
(ЕСТНК), в университет или висше 
учебно заведение или друго учебно 
заведение, предоставящо обучение на 
равностойно равнище и, когато е 
необходимо, удостоверяваща успешно 
завършване на професионалното 
обучение, което се изисква в 
допълнение към курса на средното 
образование;

г) диплома, удостоверяваща успешно 
завършване на обучение след средното 
образование с продължителност най-
малко три и не повече от четири години, 
или с равностойна продължителност 
при задочна форма на обучение, която
— ако е приложимо в държавата членка 
по произход, — съответства на равен
брой кредити от Европейската система 
за трансфер и натрупване на кредити 
(ЕСТНК), в университет или висше 
учебно заведение или друго учебно 
заведение, предоставящо обучение на 
равностойно равнище и, когато е 
необходимо, удостоверяваща успешно 
завършване на професионалното 
обучение, което се изисква в 
допълнение към курса на средното 
образование;

Or. el

Обосновка

Възможността за изразяване на обучението в брой кредити от ЕСТНК не бива да 
важи изобщо, а само във връзка с изричното споменаване на неговата 
продължителност.

Изменение 413
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква в)
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Директива 2005/36/ЕО
Член 11 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) диплома, удостоверяваща, че 
титулярят ѝ е завършил успешно курс 
на обучение след средно образование с 
продължителност над четири години 
или равностойна продължителност при 
задочна форма на обучение или — ако е 
приложимо в държавата членка по 
произход, — с равностоен брой кредити 
от ЕСТНК, в университет или висше 
учебно заведение или друго учебно 
заведение, предоставящо обучение на 
равностойно равнище и, когато е 
необходимо, удостоверяваща успешно 
завършване на професионалното 
обучение, което се изисква в 
допълнение към курса на средното 
образование.

д) диплома, удостоверяваща, че 
титулярът ѝ е завършил успешно курс 
на обучение след средно образование с 
продължителност поне четири години 
или равностойна продължителност при 
задочна форма на обучение или — ако е 
приложимо в държавата членка по 
произход, — с равностоен брой кредити 
от ЕСТНК, в университет или висше 
учебно заведение или друго учебно 
заведение, предоставящо обучение на 
равностойно равнище и, когато е 
необходимо, удостоверяваща успешно 
завършване на професионалното 
обучение, което се изисква в 
допълнение към курса на средното 
образование.

Or. en

Изменение 414
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 11 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) диплома, удостоверяваща, че 
титулярят ѝ е завършил успешно курс 
на обучение след средно образование с 
продължителност над четири години 
или равностойна продължителност при 
задочна форма на обучение или — ако е 
приложимо в държавата членка по 
произход, — с равностоен брой 
кредити от ЕСТНК, в университет или 
висше учебно заведение или друго 
учебно заведение, предоставящо 

д) диплома, удостоверяваща, че
титулярът ѝ е завършил успешно курс 
на обучение след средно образование с 
продължителност над четири години 
или равностойна продължителност при 
задочна форма на обучение, която —
ако е приложимо в държавата членка по 
произход, — съответства на равен
брой кредити от ЕСТНК, в университет 
или висше учебно заведение или друго 
учебно заведение, предоставящо 
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обучение на равностойно равнище и, 
когато е необходимо, удостоверяваща 
успешно завършване на 
професионалното обучение, което се 
изисква в допълнение към курса на 
средното образование.

обучение на равностойно равнище и, 
когато е необходимо, удостоверяваща 
успешно завършване на 
професионалното обучение, което се 
изисква в допълнение към курса на 
средното образование.

Or. el

Обосновка

Възможността за изразяване на обучението в брой кредити от ЕСТНК не бива да 
важи изобщо, а само във връзка с изричното споменаване на неговата 
продължителност.

Изменение 415
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen, Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква г)
Директива 2005/36/ЕО
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Параграф 2 се заличава. заличава се

Or. de

Обосновка

Вследствие изменението на член 11, буква в).

Изменение 416
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. С оглед на актуализиране на 
списъка в приложение ІІ Комисията е 
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оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 58а, с 
цел да се вземат под внимание 
обучения, отговарящи на условията 
съгласно параграф 1, буква в), 
точка ii).

Or. de

Обосновка

Вследствие изменението на член 11, буква в).

Изменение 417
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2005/36/ЕО
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Достъпът до професията и нейното 
упражняване по параграф 1 също така се 
предоставя на заявителите, които
притежават удостоверение за 
правоспособност или за 
професионални квалификации по 
член 11, издадено от друга държава 
членка, която не регламентира 
професията.

Достъпът до професията и нейното 
упражняване по параграф 1 също така се 
предоставя на заявителите, които са 
упражнявали професията на пълно 
работно време в продължение на две 
години през последните десет години 
в друга държава членка, която не 
регламентира професията, при условие 
че те притежават едно или повече 
удостоверения за правоспособност 
или за професионални квалификации.

Or. de

Изменение 418
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2005/36/ЕО
Член 13 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Достъпът до професията и нейното 
упражняване по параграф 1 също така 
се предоставя на заявителите, които
притежават удостоверение за 
правоспособност или за 
професионални квалификации по 
член 11, издадено от друга държава 
членка, която не регламентира
професията.

Достъпът до професията и нейното 
упражняване, в съответствие с
параграф 1, се разрешават на 
заявителите, които са упражнявали 
професията по този параграф при 
пълно работно време в продължение 
на две години през последните десет 
години в друга държава членка, която не 
регламентира тази професия, при 
условие че те притежават едно или 
повече от удостоверенията за 
правоспособност или един или повече 
документа за удостоверяване на 
професионални квалификации.

Or. el

Обосновка

Повторно въвеждане на разпоредба, тъй като отмяната на изискването за
двугодишно упражняване относно професиите, които не са регламентирани в 
държавата членка по произход, води до признаване на степен на образование, а не на 
професионална квалификация.

Изменение 419
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2005/36/ЕО
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите на удостоверение за 
правоспособност или за професионални 
квалификации по параграфи 1 и 2 или 
удостоверение за завършено 
регламентирано образование и обучение 
или професионално обучение със 
специална структура, равностойно на 
нивото по член 11, буква в), i),
приемащата държава членка приема 

3. В случаите на удостоверение за 
правоспособност или за професионални 
квалификации по параграфи 1 и 2 или 
удостоверение за завършено 
регламентирано образование и обучение 
или професионално обучение със 
специална структура, равностойно на 
нивото по член 11, буква в), приемащата 
държава членка приема нивото, 
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нивото, удостоверено от държавата 
членка по произход.

удостоверено от държавата членка по 
произход.

Or. de

Обосновка

В точка i) от член 11 се прави позоваване на приложение ІІ от настоящата 
директива, в което са включени също така професии и занаяти в областта на 
здравеопазването. Поради съображения, свързани с мобилността, следва и за тези 
обучения със специална структура да се признае образователното ниво, удостоверено 
от държавата членка по произход.

Изменение 420
Barbara Weiler

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2005/36/ЕО
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите на удостоверение за 
правоспособност или за професионални 
квалификации по параграфи 1 и 2 или 
удостоверение за завършено 
регламентирано образование и обучение 
или професионално обучение със 
специална структура, равностойно на 
нивото по член 11, буква в), i),
приемащата държава членка приема 
нивото, удостоверено от държавата 
членка по произход.

3. В случаите на удостоверение за 
правоспособност или за професионални 
квалификации по параграфи 1 и 2 или 
удостоверение за завършено 
регламентирано образование и обучение 
или професионално обучение със 
специална структура, равностойно на 
нивото по член 11, буква в), приемащата 
държава членка приема нивото, 
удостоверено от държавата членка по 
произход.

Or. de

Изменение 421
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
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Директива 2005/36/ЕО
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите на удостоверение за 
правоспособност или за професионални 
квалификации по параграфи 1 и 2 или 
удостоверение за завършено 
регламентирано образование и обучение 
или професионално обучение със 
специална структура, равностойно на 
нивото по член 11, буква в), i),
приемащата държава членка приема 
нивото, удостоверено от държавата 
членка по произход.

3. В случаите на удостоверение за 
правоспособност или за професионални 
квалификации по параграфи 1 и 2 или 
удостоверение за завършено 
регламентирано образование и обучение 
или професионално обучение със 
специална структура, равностойно на 
нивото по член 11, буква в), приемащата 
държава членка приема нивото, 
удостоверено от държавата членка по 
произход.

Or. de

Обосновка

В точка ii) от член 11 се прави позоваване на приложение ІІ от настоящата 
директива, което обхваща високо специализирани професионални обучения. Чрез 
включване на цялата буква в) от член 11 тези професионални обучения се приравняват 
на академично обучение.

Изменение 422
Ewald Stadler

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2005/36/ЕО
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 на 
настоящия член компетентният орган на 
приемащата държава членка може да 
откаже достъп до професията или 
нейното упражняване на титуляри на 
удостоверения за правоспособност, 
когато националната квалификация, 
изисквана за упражняване на 
професията на нейна територия е в 
категорията по член 11, букви г) или д).

4. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 на 
настоящия член компетентният орган на 
приемащата държава членка може да 
откаже достъп до професията или 
нейното упражняване на титуляри на 
удостоверения за правоспособност,
чието ниво е същото като нивото, 
изисквано в приемащата държава 
членка, когато националната 
квалификация, изисквана за 
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упражняване на професията на нейна 
територия, е в категорията по член 11, 
букви г) или д).

Or. de

Обосновка

Националните нива на квалификация, особено при свободните професии (лекари, 
фармацевти, дипломирани експерт-счетоводители, нотариуси, адвокати, архитекти 
и инженери, адвокати по патентно право, ветеринарни лекари и лекари по дентална 
медицина), трябва да се запазят с оглед на висококвалифицираните и от първа 
необходимост услуги, които те предоставят в области на живота от съществено 
значение, като здраве, право и строителство.

Изменение 423
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2005/36/ЕО
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 на 
настоящия член компетентният орган на 
приемащата държава членка може да 
откаже достъп до професията или 
нейното упражняване на титуляри на 
удостоверения за правоспособност, 
когато националната квалификация, 
изисквана за упражняване на 
професията на нейна територия е в 
категорията по член 11, букви г) или д).

4. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 на 
настоящия член компетентният орган на 
приемащата държава членка може да 
откаже достъп до професията или 
нейното упражняване на титуляри на 
удостоверение за правоспособност по 
член 11, буква а), когато националната 
квалификация, изисквана за 
упражняване на професията на нейна 
територия, е в категорията по член 11, 
букви в), г) или д).

Or. de

Изменение 424
Barbara Weiler

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
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Директива 2005/36/ЕО
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 на 
настоящия член компетентният орган на 
приемащата държава членка може да 
откаже достъп до професията или 
нейното упражняване на титуляри на 
удостоверения за правоспособност, 
когато националната квалификация, 
изисквана за упражняване на 
професията на нейна територия е в 
категорията по член 11, букви г) или д).

4. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 на 
настоящия член компетентният орган на 
приемащата държава членка може да 
откаже достъп до професията или 
нейното упражняване на титуляри на 
удостоверения за правоспособност по 
член 11, буква а), когато националната 
квалификация, изисквана за 
упражняване на професията на нейна 
територия, е в категорията по член 11, 
букви г) или д).

Or. de

Изменение 425
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2005/36/ЕО
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 на 
настоящия член компетентният орган на 
приемащата държава членка може да 
откаже достъп до професията или 
нейното упражняване на титуляри на 
удостоверения за правоспособност, 
когато националната квалификация, 
изисквана за упражняване на 
професията на нейна територия е в 
категорията по член 11, букви г) или д).

4. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 на 
настоящия член компетентният орган на 
приемащата държава членка може да 
откаже достъп до професията или 
нейното упражняване на титуляри на 
удостоверение за правоспособност по 
член 11, буква а), когато националната 
квалификация, изисквана за 
упражняване на професията на нейна 
територия, е в категорията по член 11, 
букви в), г) или д).

Or. de
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Обосновка

Чрез разпоредбата, предложена от Комисията, се открива възможност за 
прескачане от ниво 1 в ниво 3. Едновременно с това, съгласно предложената от 
Комисията разпоредба държавите членки могат да откажат прескачане от ниво 3 в 
ниво 4. Това може да доведе до ограничена мобилност при високо специализирани 
професионални обучения, тъй като в държавите членки те са категоризирани по 
различен начин – към ниво 3 или 4.

Изменение 426
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 13 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите членки не са 
задължени да дадат действие на 
удостоверенията за професионални 
квалификации, изброени в точка 5.6.2 
от приложение V, за откриване на 
нови аптеки. С оглед целите на този 
параграф аптеки, функциониращи от 
по-малко от три години, също се 
считат за нови аптеки.

Or. de

Обосновка

От приведената практика на Съда на ЕС не произтича никаква необходимост за 
отпадане на т.нар. „клауза 3 години“. В своята утвърдена практика Съдът на ЕС не 
поставя под никакво съмнение законосъобразността на разпоредбата, нещо повече, 
посочва, че държавите членки имат право на своя собствена отговорност да вземат 
основни решения във връзка с организацията на своето аптечно дело.

Изменение 427
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква а)
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Директива 2005/36/ЕО
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) параграф 1 се заменя със следният 
текст:

заличава се

„
1. Член 13 не препятства 
приемащата държава членка да 
изисква от заявителя да премине 
период на адаптация с 
продължителност до три години или 
да положи изпит за правоспособност, 
ако завършеното от него обучение 
обхваща съществено различаващо се 
съдържание по отношение на 
професионалните дейности в 
сравнение с обхвата на обучението в 
приемащата държава членка.
“

Or. de

Изменение 428
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – подточка 12 – буква б)
Директива 2005/36/ЕО
Член 14 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията смята, че
дерогацията по втората алинея е
неподходяща или не отговаря на 
правото на Съюза, тя приема решение 
за изпълнение в шестмесечен срок от 
получаването на цялата необходима 
информация, с което призовава
съответната държава членка да се 
въздържи от приемането на 
предвидената мярка. При отсъствие на 
отговор от Комисията в посочения срок 

Ако, след като получи цялата 
необходима информация, Комисията 
смята, че разглежданата във втора
алинея дерогация не е обоснована или 
противоречи на общностното право,
в тримесечен срок тя кани съответната 
държава членка да се въздържи от
предприемане на разглежданата
мярка. При отсъствие на отговор от 
Комисията след изтичане на посочения 
срок може да се пристъпи към 
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може да се пристъпи към прилагане на 
дерогацията.

прилагане на дерогацията.

Or. el

Обосновка

В случаите когато дерогацията е надлежно обоснована и бъде счетена за необходима, 
държавите членки следва да имат първостепенна роля.

Изменение 429
Sandra Kalniete

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в параграф 3 след първата алинея се 
добавя следната алинея:

заличава се

„
За професията на нотариусите 
приемащата държава-членка може 
при определянето на 
компенсационната мярка да вземе 
предвид специфичните дейности на 
тази професия на нейна територия, 
особено по отношение на 
приложимото право.
“

Or. en

Изменение 430
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в параграф 3 след първата алинея се 
добавя следната алинея:

заличава се
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„
За професията на нотариусите 
приемащата държава членка може 
при определянето на 
компенсационната мярка да вземе 
предвид специфичните дейности на 
тази професия на нейна територия, 
особено по отношение на 
приложимото право.
“

Or. fr

Изменение 431
Othmar Karas, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 14 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За професията на нотариусите 
приемащата държава членка може при 
определянето на компенсационната 
мярка да вземе предвид специфичните 
дейности на тази професия на нейна 
територия, особено по отношение на 
приложимото право.

За професията на нотариусите 
приемащата държава членка може при 
определянето на компенсационната 
мярка да вземе предвид специфичните 
дейности на тази професия на нейна 
територия, особено по отношение на 
приложимото право.

Приемащата държава членка може 
да изисква от заявителя да премине 
период на адаптация с 
продължителност до шест месеца, 
преди да бъде допуснат до изпита за 
правоспособност.

Or. en

Обосновка

Member States should be allowed to impose an additional compensation measure before 
admitting applicants to the aptitude test. A short adaptation period of a limited duration 
before admission to the aptitude test serves to assure that he/she is able to correctly propose 
and fulfil the wide range of services in the host Member State which is regularly linked with 
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judicial functions of the Member State.Civil law notaries have an obligation to contract 
(Kontrahierungszwang) and to proceed. This is important in the framework of authentic 
instruments and when notaries carry out judicial functions on behalf of the national courts 
(Gerichtskommissär in Austria and similar activities in Hungary, the Czech Republic, 
Slovakia). A civil law notary wishing to establish in another Member State cannot select 
notarial activities in this host Member State, but has to act and therefore have practical and 
theoretical knowledge in the whole services range of the notaries profession of the host 
Member State. He/she cannot refuse carrying out certain functions. This is a particularity that 
distinguishes notaries from other professions such as lawyers. The solution is to allow 
Member States to impose an additional compensation measure before admission to the 
aptitude test: a practical adaptation period (stage). This short adaptation period of a limited 
duration before admission of the applicant to the aptitude test can assure that he/she is able 
to correctly propose the wide range of services in the host Member State. It is in the interest 
of citizens and entreprises that notaries establishing in the host Member State are able to 
fulfil this obligation to contract.

Изменение 432
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква г)
Директива 2005/36/ЕО
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на прилагането на 
параграфи 1 и 5 „съществено 
различаващо се съдържание“ означава 
съдържание, чието познаване е 
необходимо за упражняването на 
професията и по отношение на което 
обучението, преминато от мигранта, се 
характеризира с важни различия в 
съдържанието в сравнение с 
обучението, изисквано от приемащата 
държава членка.

4. За целите на прилагането на 
параграфи 1 и 5 „съществено 
различаващо се съдържание“ означава 
съдържание, чието познаване и 
компетенциите във връзка с което са 
необходими за упражняването на 
професията, и по отношение на което 
обучението, преминато от мигранта, се 
характеризира с важни различия в 
съдържанието в сравнение с 
обучението, изисквано от приемащата 
държава членка.

Or. en

Изменение 433
Bernadette Vergnaud
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква г)
Директива 2005/36/EО
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на прилагането на 
параграфи 1 и 5 „съществено 
различаващо се съдържание“ означава 
съдържание, чието познаване е 
необходимо за упражняването на 
професията и по отношение на което 
обучението, преминато от мигранта, се 
характеризира с важни различия в 
съдържанието в сравнение с 
обучението, изисквано от приемащата 
държава членка.

4. За целите на прилагането на 
параграфи 1 и 5 „съществено 
различаващо се съдържание“ означава 
съдържание, чието познаване е 
необходимо за упражняването на 
професията и по отношение на което 
обучението, преминато от мигранта, се 
характеризира с важни различия в 
продължителността или
съдържанието в сравнение с 
обучението, изисквано от приемащата 
държава членка.

Or. fr

Изменение 434
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква г)
Директива 2005/36/ЕО
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Разпоредбата на параграф 1 се 
прилага при съблюдаване на принципа 
на пропорционалността. По-специално, 
ако приемащата държава членка 
възнамерява да изиска от заявителя 
преминаването на период на адаптация 
или полагането на изпит за 
правоспособност, тя трябва първо да 
провери дали знанията, уменията и 
компетенциите, придобити от 
заявителя по време на професионалния 
му стаж и чрез учене през целия 
живот, в която и да е държава членка 
или в трета страна, са от такъв характер, 

5. Разпоредбата на параграф 1 се 
прилага при съблюдаване на принципа 
на пропорционалността. По-специално, 
ако приемащата държава членка 
възнамерява да изиска от заявителя 
преминаването на период на адаптация 
или полагането на изпит за 
правоспособност, тя трябва първо да 
провери дали професионалните 
знания, умения и компетенции, 
придобити от заявителя по време на 
професионалния му стаж в която и да е 
държава членка или в трета страна, са от 
такъв характер, че да компенсират 
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че да компенсират изцяло или отчасти 
съществено различаващото се 
съдържание, посочено в параграф 4.

изцяло или отчасти съществено 
различаващото се съдържание, посочено 
в параграф 4.

Or. de

Изменение 435
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 –точка 12 –буква д)
Директива 2005/36/EО
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) обяснява съществените различия от 
съдържателна гледна точка;

д) обяснява съществените различия от 
съдържателна гледна точка и по какъв 
начин тези различия влияят върху 
способността на специалиста да 
упражнява задоволително своята 
професия в приемащата държава 
членка;

Or. fr

Изменение 436
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 –точка 12 –буква д)
Директива 2005/36/EО
Член 14 – параграф 6 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обяснява защо поради тези 
съществени различия заявителят не 
може да упражнява своята професия 
по задоволителен начин на 
територията на приемащата 
държава членка;

заличава се

Or. fr
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Изменение 437
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква д)
Директива 2005/36/ЕО
Член 14 – параграф 6 – подточка д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) обяснява защо тези съществени 
различия не могат да бъдат 
компенсирани от знанията, уменията и 
компетенциите, придобити от заявителя 
по време на професионалния му стаж и 
чрез учене през целия живот.

д) обяснява защо тези съществени 
различия не могат да бъдат 
компенсирани от знанията, уменията и 
компетенциите, придобити от заявителя 
по време на професионалния му стаж и 
чрез учене през целия живот, 
удостоверено от съответните 
компетентни органи.

Or. el

Обосновка

По причини, свързани със здравето и обществената безопасност, държавите членки 
са длъжни да контролират по отношение на кои професии могат да предоставят 
частичен достъп.

Изменение 438
Olga Sehnalová

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква д)
Директива 2005/36/ЕО
Член 14 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Посоченият в параграф 1 изпит за 
правоспособност се организира най-
малко два пъти годишно и заявителите 
имат право да се явят повторно на изпит 
най-малко веднъж, ако не успеят да 
издържат изпита първия път.

7. Държавите членки гарантират, че
посоченият в параграф 1 изпит за 
правоспособност може да се 
организира най-късно шест месеца 
след постановяването на 
компенсационна мярка за конкретен 
заявител, който е подал заявление за 
признаване на квалификация.
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Заявителите имат право да се явят 
повторно на изпит най-малко веднъж, 
ако не успеят да издържат изпита 
първия път.

Or. cs

Обосновка

В противен случай държавите членки биха били принудени да организират изпит за 
правоспособност два пъти годишно дори и тогава, когато не е подадено заявление за 
признаване на квалификация. Най-вече в случай на не особено мобилни професии и в 
малки държави членки тази мярка би довела до излишна и прекомерна 
административна тежест.

Изменение 439
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква е) (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 14 – параграф 8 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) добавя се следният нов параграф 
след параграф 8:
„За целите на параграфи 1 и 8, 
считано от [да се попълни датата —
датата след посочената в член 3, 
параграф 1, първа алинея] и на всеки 
пет години след нея, компетентните 
органи в държавите членки 
представят публично достъпни 
доклади пред Комисията и пред 
останалите държави членки относно 
решенията, които са взели във връзка 
с компенсационните мерки, 
включително мотивите, които ги 
обосновават, както и относно това 
дали е постигнат напредък в по-
нататъшното координиране с 
останалите държави членки, 
включително чрез общи принципи на 
обучението“.
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Or. en

Обосновка

Изменението цели да осигури прозрачност и координация между държавите членки в 
прилагането на компенсационните мерки.

Изменение 440
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13а (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 17 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 нов 

(13а) Държавите членки могат да 
изискват от специалистите от други 
държави членки да докажат 
непрекъснато професионално 
развитие, ако приемащата държава 
членка изисква от своите граждани 
да изпълняват тези мерки.

Or. en

Изменение 441
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14а (нова)
Директива 2005/36/EО
Глава III – заглавие и разпоредби

Текст, предложен от Комисията Изменение

14а. Заглавието на глава III се заменя 
със следното:
Признаване на базата на общ набор 
от условия и нива на обучение
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(Настоящото изменение се прилага 
навсякъде в разглеждания 
законодателен текст; приемането му 
ще наложи технически промени в целия 
текст).

Or. fr

Изменение 442
Heide Rühle, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Директива 2005/36/ЕО
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 58а относно измененията в 
списъците на дейностите, определени в 
приложение ІV, които подлежат на 
признаване на професионален стаж 
съгласно член 16 с оглед на 
актуализирането или изясняването на 
номенклатурата при условие че това не 
е свързано с никакво стесняване на 
обхвата на дейностите, свързани с 
отделните категории.

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 58а относно измененията в 
списъците на дейностите, определени в 
приложение ІV, които подлежат на 
признаване на професионален стаж 
съгласно член 16 с оглед на 
актуализирането или изясняването на 
номенклатурата, при условие че това не 
е свързано нито със стесняване на 
обхвата на дейностите, свързани с 
отделните категории, нито с отнасяне 
към друг списък на отделни дейности, 
които вече са отнесени към някой от 
списъците в приложение ІV.

Or. de

Изменение 443
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 15
Директива 2005/36/ЕО
Член 21 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Параграфи 4, 6 и 7 от член 21 се 
заличават.

(15) Параграф 7 от член 21 се заличава.

Or. de

Изменение 444
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 15а (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 21 – параграф 8 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Държавите членки могат да 
изискват специалистите, които 
притежават удостоверения за 
професионални квалификации, 
изброени в точки 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 и 
5.7.1 от приложение V, да се ползват 
от разпоредбите на параграф 1, ако са 
получили своята квалификация през 
предходните три години или ако 
могат да докажат чрез свидетелство 
от компетентен орган или от друга 
съответна организация, че са 
извършвали ефективно и законно 
съответните дейности в 
продължение на поне три 
последователни години през петте 
години, предхождащи датата на 
издаване на свидетелството. Ако 
такова не бъде предоставено, 
държавите членки могат да 
извършват оценка на 
квалификацията на съответния 
специалист съгласно посочените в дял 
III, глава I разпоредби или да 
предоставят ограничен достъп до 
професията съгласно националното 
законодателство.
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Or. en

Обосновка

Директивата следва да открие пред компетентните органи възможността да 
обвържат автоматичното признаване с изискване за доказване на съответен 
скорошен професионален опит.

Изменение 445
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 15a (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) В член 21 параграф 4 се заменя 
със следния текст:
4. Държавите членки не са задължени 
да дадат действие на 
удостоверенията за професионални 
квалификации, изброени в точка 5.6.2 
от приложение V, за откриване на 
нови аптеки. С оглед целите на този 
параграф аптеки, функциониращи от 
по-малко от три години, също се 
считат за нови аптеки.

Or. de

Обосновка

Поради все още съществуващите разлики в държавите членки по отношение на 
правните режими във връзка с откриване на аптеки „клаузата 3 години“ следва да се 
запази.

Изменение 446
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16
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Директива 2005/36/ЕО
Член 21а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Уведомлението по параграф 1 се 
придружава от доклад, който доказва 
съответствието на удостоверенията 
за професионални квалификации, 
които са предмет на уведомлението, 
със съответните изисквания на 
настоящата директива. Докладът се 
представя от подходящ орган или 
организация, които са определени за 
тази цел от държавата членка и са 
способни да оценят съответствието 
на удостоверенията за 
професионални квалификации с 
настоящата директива.

заличава се

Or. de

Изменение 447
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16
Директива 2005/36/ЕО
Член 21а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Уведомлението по параграф 1 се 
придружава от доклад, който доказва 
съответствието на удостоверенията 
за професионални квалификации, 
които са предмет на уведомлението, 
със съответните изисквания на 
настоящата директива. Докладът се 
представя от подходящ орган или 
организация, които са определени за 
тази цел от държавата-членка и са 
способни да оценят съответствието 
на удостоверенията за 
професионални квалификации с 
настоящата директива.

заличава се
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Or. en

Изменение 448
Sari Essayah, Hannu Takkula

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16
Директива 2005/36/ЕО
Член 21а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Уведомлението по параграф 1 се 
придружава от доклад, който доказва 
съответствието на удостоверенията 
за професионални квалификации, 
които са предмет на уведомлението, 
със съответните изисквания на 
настоящата директива. Докладът се 
представя от подходящ орган или 
организация, които са определени за 
тази цел от държавата членка и са 
способни да оценят съответствието 
на удостоверенията за 
професионални квалификации с 
настоящата директива.

заличава се

Or. fi

Изменение 449
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16
Директива 2005/36/ЕО
Член 21а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато Комисията прецени, че 
актовете по параграф 1, за които е 
изпратено уведомление, не са в 
съответствие с настоящата директива, тя 
приема решение за изпълнение относно 

4. Когато Комисията прецени, че 
актовете по параграф 1, за които е 
изпратено уведомление, не са в 
съответствие с настоящата директива, тя 
приема по реда на процедурата, 
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несъответствието в шестмесечен срок от 
получаването на цялата необходима 
информация.

посочена в член 58, параграф 2,
решение за изпълнение относно 
несъответствието в шестмесечен срок от 
получаването на цялата необходима 
информация.

Or. de

Изменение 450
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 17
Директива 2005/36/ЕО
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В член 22 се добавя следният 
параграф 2:

заличава се

„
За целите на параграф 1, буква б), 
считано от [да се попълни датата —
датата след посочената в член 3, 
параграф 1, първа алинея] и на всеки 
пет години след нея, компетентните 
органи в държавите членки 
представят публично достъпни 
доклади пред Комисията и пред 
останалите държави членки за 
процедурите им за продължаващо 
образование и обучение по отношение 
на лекарите, медицинските 
специалисти, медицинските сестри с 
общ профил, лекарите по дентална 
медицина, лекарите по дентална 
медицина-специалисти, 
ветеринарните лекари, акушерките и 
фармацевтите.
“

Or. de
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Обосновка

Избягване на ненужна административна тежест.

Изменение 451
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 17
Директива 2005/36/ЕО
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на параграф 1, буква б), 
считано от [да се попълни датата —
датата след посочената в член 3, 
параграф 1, първа алинея] и на всеки пет 
години след нея, компетентните органи 
в държавите членки представят 
публично достъпни доклади пред 
Комисията и пред останалите държави
членки за процедурите им за 
продължаващо образование и обучение 
по отношение на лекарите, 
медицинските специалисти, 
медицинските сестри с общ профил, 
лекарите по дентална медицина, 
лекарите по дентална медицина-
специалисти, ветеринарните лекари, 
акушерките и фармацевтите.

За целите на параграф 1, буква б), 
считано от [да се попълни датата —
датата след посочената в член 3, 
параграф 1, първа алинея] и на всеки пет 
години след нея, компетентните органи 
в държавите членки представят 
публично достъпни доклади пред 
Комисията и пред останалите държави
членки за процедурите им за 
продължаващо образование и обучение 
по отношение на лекарите, 
медицинските специалисти, 
медицинските сестри с общ профил, 
лекарите по дентална медицина, 
лекарите по дентална медицина-
специалисти, ветеринарните лекари, 
акушерките и фармацевтите. в) 
държавите членки следва да 
разполагат със система, която да 
гарантира че здравните специалисти 
периодично усъвършенстват своите 
компетенции чрез непрекъснато 
професионално развитие.

Or. en

Изменение 452
Louis Grech



AM\916301BG.doc 33/105 PE498.002v01-00

BG

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 17
Директива 2005/36/ЕО
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на параграф 1, буква б), 
считано от [да се попълни датата —
датата след посочената в член 3, 
параграф 1, първа алинея] и на всеки пет 
години след нея, компетентните органи 
в държавите членки представят 
публично достъпни доклади пред 
Комисията и пред останалите държави
членки за процедурите им за 
продължаващо образование и обучение 
по отношение на лекарите, 
медицинските специалисти, 
медицинските сестри с общ профил, 
лекарите по дентална медицина, 
лекарите по дентална медицина-
специалисти, ветеринарните лекари, 
акушерките и фармацевтите.

За целите на параграф 1, буква б), 
считано от [да се попълни датата —
датата след посочената в член 3, 
параграф 1, първа алинея] и на всеки пет 
години след нея, компетентните органи 
в държавите членки представят 
публично и лесно достъпни, ясни и 
разбираеми доклади за оценка пред 
Комисията и пред останалите държави
членки за процедурите им за 
продължаващо образование и обучение 
по отношение на лекарите, 
медицинските специалисти, 
медицинските сестри с общ профил, 
лекарите по дентална медицина, 
лекарите по дентална медицина-
специалисти, ветеринарните лекари, 
акушерките и фармацевтите.

Or. en

Изменение 453
Constance Le Grip

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 17
Директива 2005/36/ЕО
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на параграф 1, буква б), 
считано от [да се попълни датата —
датата след посочената в член 3, 
параграф 1, първа алинея] и на всеки пет 
години след нея, компетентните органи 
в държавите членки представят 
публично достъпни доклади пред 
Комисията и пред останалите държави

За целите на параграф 1, буква б), 
считано от [да се попълни датата —
датата след посочената в член 3, 
параграф 1, първа алинея] и на всеки пет 
години след нея, компетентните органи 
в държавите членки представят 
публично достъпни доклади пред 
Комисията и пред останалите държави
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членки за процедурите им за 
продължаващо образование и обучение
по отношение на лекарите, 
медицинските специалисти, 
медицинските сестри с общ профил, 
лекарите по дентална медицина, 
лекарите по дентална медицина-
специалисти, ветеринарните лекари, 
акушерките и фармацевтите.

членки за процедурите им за 
продължаващо професионално 
развитие по отношение на лекарите, 
медицинските специалисти, 
медицинските сестри с общ профил, 
лекарите по дентална медицина, 
лекарите по дентална медицина-
специалисти, ветеринарните лекари, 
акушерките и фармацевтите. 
Държавите членки трябва да 
разполагат със системи, които да 
гарантират, че специалистите могат 
периодично да усъвършенстват 
своите знания и умения по отношение 
на професионалните етични кодекси 
чрез някакъв вид непрекъснато 
професионално развитие.

Or. en

Изменение 454
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 17
Директива 2005/36/ЕО
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на параграф 1, буква б), 
считано от [да се попълни датата —
датата след посочената в член 3, 
параграф 1, първа алинея] и на всеки пет 
години след нея, компетентните органи 
в държавите членки представят 
публично достъпни доклади пред 
Комисията и пред останалите държави
членки за процедурите им за 
продължаващо образование и обучение 
по отношение на лекарите, 
медицинските специалисти, 
медицинските сестри с общ профил, 
лекарите по дентална медицина, 
лекарите по дентална медицина-
специалисти, ветеринарните лекари, 

За целите на параграф 1, буква б), 
считано от [да се попълни датата —
датата след посочената в член 3, 
параграф 1, първа алинея] и на всеки пет 
години след нея, компетентните органи 
в държавите членки представят 
публично достъпни доклади пред 
Комисията и пред останалите държави
членки за процедурите им за 
продължаващо образование и обучение 
по отношение на лекарите, 
медицинските специалисти, 
медицинските сестри с общ профил, 
лекарите по дентална медицина, 
лекарите по дентална медицина-
специалисти, ветеринарните лекари, 
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акушерките и фармацевтите. ветеринарните лекари-специалисти,
акушерките, фармацевтите и 
фармацевтите-специалисти.

Or. en

Изменение 455
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 17 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 22 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки разполагат със 
система, която гарантира, че 
здравните специалисти периодично 
усъвършенстват своите компетенции 
чрез непрекъснато професионално 
развитие.

Or. en

Изменение 456
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква а)
Директива 2005/36/EО
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Базовото обучение по медицина 
включва общо най-малко пет учебни 
години, които могат да бъдат изразени 
също с равностоен брой кредити по 
ЕСТК, и обхваща най-малко 5 500 часа 
теоретично и практическо обучение, 
проведено от или под надзора на 
университет.

Базовото обучение по медицина 
включва общо най-малко шест учебни 
години, които могат да бъдат изразени 
също с равностоен брой кредити по 
ЕСТК, и обхваща най-малко 5 500 часа 
теоретично и практическо обучение, 
проведено от или под надзора на 
университет.
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За лицата, започнали обучението си 
преди 1 януари 1972 г., курсът на 
обучение по първата алинея може да 
включва шестмесечно редовно 
практическо обучение на 
университетско равнище под надзора 
на компетентните органи.
Чрез дерогация от първата алинея, 
държавите членки могат по 
изключение да обявят, съгласно 
процедурата, определена в член 21а, 
програма за обучение с 
продължителност по-малка от шест 
учебни години, които могат 
допълнително да бъдат изразени 
също с равностоен брой кредити по 
ЕСТК, стига въпросната програма да 
включва най-малко 5 500 часа 
теоретично и практическо обучение, 
проведено от или под надзора на 
университет. В този случай 
докладът, предвиден съгласно 
член 21а, параграф 2, следва да бъде 
придружен от допълнителна оценка, 
направена от независима 
институция, която да потвърждава, 
че програмата за обучение е с 
достатъчно добро качество и покрива
изискванията на настоящата 
директива.

Or. fr

Изменение 457
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Базовото обучение по медицина 
включва общо най-малко пет учебни 

Базовото обучение по медицина 
включва общо най-малко шест учебни 
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години, които могат да бъдат изразени 
също с равностоен брой кредити по 
ЕСТК, и обхваща най-малко 5 500 часа 
теоретично и практическо обучение, 
проведено от или под надзора на 
университет.

години, които могат да бъдат изразени 
също с равностоен брой кредити по 
ЕСТК, и обхваща най-малко 5 500 часа 
теоретично и практическо обучение, 
проведено от или под надзора на 
университет.

Or. sv

Изменение 458
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Базовото обучение по медицина 
включва общо най-малко пет учебни 
години, които могат да бъдат изразени 
също с равностоен брой кредити по 
ЕСТК, и обхваща най-малко 5 500 часа 
теоретично и практическо обучение, 
проведено от или под надзора на 
университет.

Базовото обучение по медицина 
включва общо най-малко пет учебни 
години, които могат допълнително да 
бъдат изразени също с равностоен брой 
кредити по ЕСТК, и обхваща най-малко 
5 500 часа теоретично и практическо 
обучение, проведено от или под надзора 
на университет.

Or. de

Обосновка

Определянето на броя кредити по ЕСТК е много различно в цяла Европа. Поради тази 
причина посочването на кредити по ЕСТК не трябва да замества другите критерии, а 
може да се указва само допълнително.

Изменение 459
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква а)
Директива 2005/36/EО
Член 24 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Базовото обучение по медицина 
включва общо най-малко пет учебни 
години, които могат да бъдат изразени 
също с равностоен брой кредити по 
ЕСТК, и обхваща най-малко 5 500 часа 
теоретично и практическо обучение, 
проведено от или под надзора на 
университет.

Базовото обучение по медицина 
включва общо най-малко шест учебни 
години, които могат да бъдат изразени 
също с равностоен брой кредити по 
ЕСТК, и обхваща най-малко 5 500 часа 
теоретично и практическо обучение, 
проведено от или под надзора на 
университет.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се запази минималното ниво на обучение, предвидено в настоящата 
Директива 2005/36/ЕО, а именно шест години, което ще позволи хармонизиране на 
системите за образование на базата на най-високите критерии. Това се налага също и 
с оглед отчитането на болничните стажове.

Изменение 460
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква б)
Директива 2005/36/ЕО
Член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Добавя се параграф 4 със следния 
текст:

заличава се

„
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 58а, за да конкретизира:
а) адекватността на познанията по 
науките, посочени в параграф 3, 
буква а) според научния и техническия 
напредък и необходимите 
компетенции, които тези познания 
следва да формират;
б) степента на достатъчност на 
разбирането на елементите, 
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посочени в параграф 3, буква б), и 
необходимите компетенции, свързани 
с това разбиране според научния 
напредък и развитието на 
образованието в държавите членки;
в) адекватността на познанията по 
клиничните дисциплини и практика, 
посочени в параграф 3, буква в), и 
необходимите компетенции, до 
които следва да доведат тези 
познания в светлината на научния и 
техническия напредък;
г) уместността на клиничния опит, 
посочен в параграф 3, буква г), и 
необходимите компетенции, които 
този опит следва да формира в 
светлината на научния и 
техническия напредък, както и на 
развитието на образованието в 
държавите членки.
“

Or. de

Изменение 461
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква б)
Директива 2005/36/ЕО
Член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а, за да конкретизира:

Комисията е оправомощена, след 
консултация с професионални 
организации съгласно предвиденото в 
член 58а (нов) и като включи техните 
предложения, да приема делегирани 
актове в съответствие с член 58а, за да 
конкретизира:

Or. en
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Изменение 462
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 19 – буква аа) (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) Параграф 2 се заменя със 
следното:
2. Специализираното обучение по
медицина включва теоретично и 
практическо обучение в университет 
или университетска учебна болница, 
или, според случая, в здравно 
заведение, одобрено за тази цел от 
компетентните власти или органи.
Държавите членки гарантират, че 
минималните изисквания за 
продължителност и съдържание на 
курсовете на специализирано обучение 
по медицина, посочени в точка 5.1.3 
от Приложение V, са не по-малки от 
изискванията, предвидени в тази 
точка. Обучението се провежда под 
контрола на компетентните власти 
или органи. То включва лично участие 
на специализиращия лекар в 
дейността и отговорностите, 
свързани с въпросните услуги.

Or. de

Обосновка

Следва да има единно определение в цяла Европа за „лекар“ и „лекар-специалист“ от 
гледна точка на продължителност и съдържание на обучението, за да се гарантира 
единна проверка на знанията, практическите умения и общите професионални умения. 
При разработването на критериите Комисията следва да се ползва от експертните 
знания на европейските професионални сдружения. Предложението за изменение 
следва да постави начало на дискусия относно съответните мерки за уеднаквяване.
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Изменение 463
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 19 – буква аа) (нова)
Директива 2005/36
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Параграф 2 се заменя със 
следното:
2. Държавите членки гарантират, че 
изискванията относно 
специализираното медицинско 
обучение са съгласувани със следните 
основни условия:
а) продължителността му е поне пет 
години, които могат допълнително да 
бъдат изразени също с равностоен 
брой кредити по ЕСТК. Обучението се 
осъществява под контрола на 
компетентните власти или 
организации. То включва личното 
участие на обучавания лекар-
специалист в дейността и 
отговорностите, свързани със 
съответните услуги;
б) гарантира, че обучаваният лекар-
специалист е придобил компетенции 
в следните области:
i) комуникация;
ii) разрешаване на проблеми;
iii) прилагане на знания и научни 
постижения;
iv) преглед на пациенти;
v) управление/лечение на пациенти;
vi) използване на обществения 
контекст на здравеопазването;
vii) самонаблюдение.

Or. en
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Обосновка

Необходимо е усъвършенстване на специализираното медицинско обучение.

Изменение 464
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 19 – буква б)
Директива 2005/36/ЕО
Член 25 – параграф 3а

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки могат да 
предвидят в своето национално 
законодателство частично 
освобождаване от части от 
специализираното обучение по 
медицина, ако тази част от обучението 
вече е премината в друг курс за 
специализирано обучение, посочен в 
точка 5.1.3 от приложение V, и при 
условие че предходната специализирана 
квалификация вече е придобита от 
специалиста в държавата членка. 
Държавите членки гарантират, че 
предоставеното освобождаване обхваща 
не повече от една трета от минималната 
продължителност на курса за 
специализирано обучение по медицина, 
посочена в точка 5.1.3 от приложение V. 
Всяка държава-членка уведомява 
Комисията и останалите държави-
членки за съответното национално 
законодателство заедно с подробни 
мотиви за частичното 
освобождаване.

3а. Държавите членки могат да 
предвидят в своето национално 
законодателство частично 
освобождаване от части от 
специализираното обучение по 
медицина, ако тази част от обучението 
вече е премината в друг курс за 
специализирано обучение, посочен в 
точка 5.1.3 от приложение V, и при 
условие че предходната специализирана 
квалификация вече е придобита от 
специалиста в държавата членка. 
Държавите членки гарантират, че 
предоставеното освобождаване обхваща 
не повече от една трета от минималната 
продължителност на курса за 
специализирано обучение по медицина, 
посочена в точка 5.1.3 от приложение V.

Or. en

Изменение 465
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 19 – буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 58а относно приспособяването на 
минималните периоди на обучение, 
посочени в точка 5.1.3 от приложение V 
с оглед на научния и техническия 
напредък.

5. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 58а относно приспособяването на 
минималните изисквания за 
продължителност и съдържание на 
обучението, посочени в точка 5.1.3 от 
приложение V, в сътрудничество с
европейски професионални 
организации.

Or. de

Обосновка

Следва да има единно определение в цяла Европа за „лекар“ и „лекар-специалист“ от 
гледна точка на продължителност и съдържание на обучението, за да се гарантира 
единна проверка на знанията, практическите умения и общите професионални умения. 
При разработването на критериите Комисията следва да се ползва от експертните 
знания на европейските професионални сдружения. Предложението за изменение 
следва да постави начало на дискусия относно съответните мерки за уеднаквяване.

Изменение 466
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 19 – буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а относно приспособяването на 
минималните периоди на обучение, 
посочени в точка 5.1.3 от приложение V 
с оглед на научния и техническия 
напредък.

5. Комисията е оправомощена, след 
консултация с професионални 
организации съгласно предвиденото в 
член 58а (нов) и като включи техните 
предложения, да приема делегирани 
актове в съответствие с член 58а 
относно приспособяването на 
минималните периоди на обучение, 
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посочени в точка 5.1.3 от приложение V 
с оглед на научния и техническия 
напредък.

Or. en

Изменение 467
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива 2005/36/EО
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а относно включването в точка 5.1.3 
от приложение V на нови медицински 
специалности, общи за най-малко една 
трета от държавите членки, с оглед на 
актуализирането на настоящата 
директива в светлината на промените в 
националното законодателство.

Комисията е оправомощена, след 
консултация с професионални 
организации съгласно предвиденото в 
член 58а (нов) и като включи техните 
предложения, да приема делегирани 
актове в съответствие с член 58а 
относно включването в точка 5.1.3 от 
приложение V на нови медицински 
специалности, общи за най-малко една 
трета от държавите членки, с оглед на 
актуализирането на настоящата 
директива в светлината на промените в 
националното законодателство.

Or. en

Изменение 468
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За достъп до обучение на медицински 
сестри с общ профил е необходимо 

1. За достъп до обучение на медицински 
сестри с общ профил е необходимо 
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завършването на 12-годишен
общообразователен курс, удостоверен с 
диплома, свидетелство или друго 
удостоверение, издадено от 
компетентните власти или органи на 
държава членка или със свидетелство за 
успешно положен изпит на равностойно 
ниво за прием в училище за медицински 
сестри.

завършването на най-малко 10-годишен
общообразователен курс, удостоверен с 
диплома, свидетелство или друго 
удостоверение, издадено от 
компетентните власти или органи на 
държава членка, или със свидетелство за 
успешно положен изпит на равностойно 
ниво за прием в училище за медицински 
сестри. Независимо от това на 
национално равнище държавите 
членки могат да поставят изискване 
за по-дълга общообразователна 
подготовка като условие за достъп до 
обучение.

Or. de

Обосновка

Die Richtlinie koordiniert die Mindestanforderungen an die Ausbildung. Durch die 
Kumulation von Jahren und Stunden in Artikel 31 Absatz 3 Unterabsatz 1 werden diese 
bereits – wie bei den Ärzten – verschärft. Wie bei den Ärzten, bei denen den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten durch Absenkung der Mindestausbildungsdauer in 
Jahren Rechnung getragen wird, ist es auch bei den Krankenschwestern und -pflegern, die für 
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, notwendig, den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen. Die Mitgliedstaaten haben die 
Möglichkeit, auf nationaler Ebene über diesen Mindestansatz hinauszugehen und mehr als 
zehn Jahre allgemeine Schulbildung als Zulassungsvoraussetzung zur Ausbildung 
vorzuschreiben.

Изменение 469
Barbara Weiler

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За достъп до обучение на медицински 
сестри с общ профил е необходимо 
завършването на 12-годишен 
общообразователен курс, удостоверен с 
диплома, свидетелство или друго 
удостоверение, издадено от 

1. За достъп до обучение на медицински 
сестри с общ профил е необходимо 
завършването на 12-годишен 
общообразователен курс, удостоверен с 
диплома, свидетелство или друго 
удостоверение, издадено от 
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компетентните власти или органи на 
държава членка или със свидетелство за 
успешно положен изпит на равностойно 
ниво за прием в училище за медицински 
сестри.

компетентните власти или органи на 
държава членка, или със свидетелство за 
успешно положен изпит на равностойно 
ниво за прием в училище за медицински 
сестри или чрез друг равностоен курс 
на обучение.

Or. de

Изменение 470
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За достъп до обучение на медицински 
сестри с общ профил е необходимо 
завършването на 12-годишен 
общообразователен курс, удостоверен с 
диплома, свидетелство или друго 
удостоверение, издадено от 
компетентните власти или органи на 
държава членка или със свидетелство за 
успешно положен изпит на равностойно 
ниво за прием в училище за 
медицински сестри.

1. За достъп до обучение на медицински 
сестри с общ профил е необходимо 
завършването на поне 10 години от 12-
годишен общообразователен курс,
който също трябва да бъде завършен 
в периода на обучението. 
Завършването на 12-годишния 
общообразователен курс трябва да е 
удостоверено с диплома, свидетелство 
или друго удостоверение, издадено от 
компетентните власти или органи на 
държава членка или със свидетелство за 
успешно положен изпит на равностойно 
ниво.

Or. en

Изменение 471
Birgit Collin-Langen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За достъп до обучение на медицински 
сестри с общ профил е необходимо 
завършването на 12-годишен
общообразователен курс, удостоверен с 
диплома, свидетелство или друго 
удостоверение, издадено от 
компетентните власти или органи на 
държава членка или със свидетелство за 
успешно положен изпит на равностойно 
ниво за прием в училище за медицински 
сестри.

1. За достъп до обучение на медицински 
сестри с общ профил е необходимо 
завършването на 10-годишен
общообразователен курс, удостоверен с 
диплома, свидетелство или друго 
удостоверение, издадено от 
компетентните власти или органи на 
държава членка, или със свидетелство за 
успешно положен изпит на равностойно 
ниво за прием в училище за медицински 
сестри.

Or. de

Изменение 472
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За достъп до обучение на медицински 
сестри с общ профил е необходимо 
завършването на 12-годишен 
общообразователен курс, удостоверен с 
диплома, свидетелство или друго 
удостоверение, издадено от 
компетентните власти или органи на 
държава членка или със свидетелство за 
успешно положен изпит на равностойно 
ниво за прием в училище за медицински 
сестри. 

1. За достъп до обучение на медицински 
сестри с общ профил е необходимо 
завършването на 12-годишен 
общообразователен курс или общо и 
професионално училищно образование, 
удостоверено с диплома, свидетелство 
или друго удостоверение, издадено от 
компетентните власти или органи на 
държава членка или със свидетелство за 
успешно положен изпит на равностойно 
ниво за прием в училище за медицински 
сестри.

Or. fi

Изменение 473
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За достъп до обучение на медицински 
сестри с общ профил е необходимо 
завършването на 12-годишен
общообразователен курс, удостоверен с 
диплома, свидетелство или друго 
удостоверение, издадено от 
компетентните власти или органи на 
държава членка или със свидетелство за 
успешно положен изпит на равностойно 
ниво за прием в училище за медицински 
сестри.

1. За достъп до обучение на медицински 
сестри с общ профил е необходимо 
завършването на най-малко 10-годишен
общообразователен курс, удостоверен с 
диплома, свидетелство или друго 
удостоверение, издадено от 
компетентните власти или органи на 
държава членка, или със свидетелство за 
успешно положен изпит на равностойно 
ниво за прием в училище за медицински 
сестри.

Or. de

Изменение 474
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За достъп до обучение на медицински 
сестри с общ профил е необходимо 
завършването на 12-годишен 
общообразователен курс, удостоверен с 
диплома, свидетелство или друго 
удостоверение, издадено от 
компетентните власти или органи на 
държава членка или със свидетелство за 
успешно положен изпит на равностойно 
ниво за прием в училище за медицински 
сестри.

1. За достъп до обучение на медицински 
сестри с общ профил е необходимо, при 
установен 5-годишен преходен период, 
считано от датата на влизане в сила 
на настоящата директива,
завършването на 12-годишен 
общообразователен курс, удостоверен с 
диплома, свидетелство или друго 
удостоверение, издадено от 
компетентните власти или органи на 
държава членка или със свидетелство за 
успешно положен изпит на равностойно 
ниво за прием в училище за медицински 
сестри.
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Or. en

Обосновка

Подобряването на качеството на предоставяните от медицинските сестри грижи в 
контекста на все по-сложната система на здравеопазването изисква повишаване на 
качеството на образованието. Много държави членки вече са възприели 12-годишния 
общообразователен курс като условие за прием в училище за медицински сестри. За 
държавите членки, в които се изисква общообразователен курс с по-кратка 
продължителност в години, следва да съществува преходен период от 5 години, с цел 
избягване и на проблеми, свързани с пазара на труда. На второ място, така тези 
държави членки могат да докажат, че качеството при тях е на равностойно ниво.

Изменение 475
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Othmar 
Karas, Jürgen Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За достъп до обучение на медицински 
сестри с общ профил е необходимо 
завършването на 12-годишен 
общообразователен курс, удостоверен 
с диплома, свидетелство или друго 
удостоверение, издадено от 
компетентните власти или органи на 
държава-членка или със свидетелство 
за успешно положен изпит на 
равностойно ниво за прием в училище 
за медицински сестри.

1. За достъп до обучение на медицински 
сестри с общ профил е необходимо:

Or. en

Изменение 476
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква а)
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Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За достъп до обучение на медицински 
сестри с общ профил е необходимо 
завършването на 12-годишен
общообразователен курс, удостоверен с 
диплома, свидетелство или друго 
удостоверение, издадено от 
компетентните власти или органи на 
държава членка или със свидетелство за 
успешно положен изпит на равностойно 
ниво за прием в училище за медицински 
сестри.

1. За достъп до обучение на медицински 
сестри с общ профил е необходимо 
завършването на най-малко 10-годишен
общообразователен курс, удостоверен с 
диплома, свидетелство или друго 
удостоверение, издадено от 
компетентните власти или органи на 
държава членка, или със свидетелство за 
успешно положен изпит на равностойно 
ниво за прием в училище за медицински 
сестри.

Or. de

Обосновка

Запазването на задължителната образователна подготовка от десет години преди 
започване на професионалното обучение за медицинска сестра взема под внимание 
образователните системи на държавите членки с практически ориентирана двойна 
образователна система, включваща професионални училища, която се е доказала като 
много конкурентоспособна въз основа на придобитите в нея високи професионални и 
социални качества.

Изменение 477
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Othmar 
Karas, Jürgen Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква а) (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 1 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) завършването на 10-годишен 
общообразователен курс, удостоверен 
с диплома, свидетелство или друго 
удостоверение, издадено от 
компетентните власти или органи на 
държава членка или със свидетелство 
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за успешно положен изпит на 
равностойно ниво, което осигурява 
достъп до професионално училище за 
медицински сестри или

Or. en

Изменение 478
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква а) (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 1 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) критериите за достъп до обучение 
на медицински сестри с общ профил 
по смисъла на параграф 1 са налице 
също така, когато след най-малко 10-
годишна образователна подготовка и 
нейното успешно завършване е налице 
право за започване на практическо 
обучение за здравни медицински 
сестри или медицински сестри, като 
едновременно с това се посещава 
професионално училище за здравни и 
сестрински грижи.

Or. de

Обосновка

Запазването на задължителната образователна подготовка от десет години преди 
започване на професионалното обучение за медицински сестри и на формата за 
„еквивалентно ниво“ взема под внимание образователните системи на държавите 
членки с практически ориентирана двойна образователна система, включваща 
професионални училища, която се е доказала като много конкурентоспособна въз 
основа на придобитите в нея високи професионални и социални качества.

Изменение 479
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
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Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква а) (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) притежаването на диплома, 
свидетелство или друго 
удостоверение за квалификация, 
които осигуряват достъп, въз основа 
на 12-годишен общообразователен 
курс, до университет или висше 
учебно заведение на признато за 
равностойно ниво;

Or. en

Изменение 480
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква б)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а относно измененията на списъка по 
точка 5.2.1 от приложение V с оглед на 
неговото приспособяване към напредъка 
в образованието, науката и техниката.

Комисията е оправомощена, след 
консултация с професионалните 
органи съгласно член 58а (нов) и 
обединяване на предложенията им, да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 58а относно 
измененията на списъка по точка 5.2.1 
от приложение V с оглед на неговото 
приспособяване към напредъка в 
образованието, науката и техниката

Or. en
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Изменение 481
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква б)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а относно измененията на списъка по 
точка 5.2.1 от приложение V с оглед на 
неговото приспособяване към напредъка 
в образованието, науката и техниката.

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а относно измененията на списъка по 
точка 5.2.1 от приложение V с оглед на 
неговото приспособяване към напредъка 
в образованието, науката и техниката, 
както и към развитието и 
еволюцията на професията 
„медицинска сестра“.

Or. en

Изменение 482
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 1 –параграф 1 – точка 22 – буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обучението на медицински сестри с 
общ профил е с минимална 
продължителност от три години и
включва най-малко 4 600 часа 
теоретично и клинично обучение, като 
продължителността на теоретичното 
обучение представлява най-малко една 
трета и продължителността на 
клиничното обучение най-малко 
половината от минималната 
продължителност на курса на обучение. 
Държавите членки могат частично да 
освобождават от това изискване лица, 
които вече са получили част от 

Обучението на медицински сестри с 
общ профил е с минимална 
продължителност от 4 600 часа 
теоретично и клинично обучение, като 
продължителността на теоретичното 
обучение представлява най-малко една 
трета и продължителността на 
клиничното обучение най-малко 
половината от минималната 
продължителност на курса на обучение. 
Държавите членки могат частично да 
освобождават от това изискване лица, 
които вече са получили част от 
обучението си в курсове с най-малко 
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обучението си в курсове с най-малко 
равностойно ниво.

равностойно ниво.

Or. en

Изменение 483
Mikael Gustafsson

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обучението на медицински сестри с 
общ профил е с минимална 
продължителност от три години и 
включва най-малко 4 600 часа 
теоретично и клинично обучение, като 
продължителността на теоретичното 
обучение представлява най-малко една 
трета и продължителността на 
клиничното обучение най-малко 
половината от минималната 
продължителност на курса на обучение. 
Държавите-членки могат частично 
да освобождават от това изискване 
лица, които вече са получили част от 
обучението си в курсове с най-малко 
равностойно ниво.

Обучението на медицински сестри с 
общ профил ще зависи от държавите 
членки, но е с минимална 
продължителност от три години и 
включва най-малко 4 600 часа 
теоретично и клинично обучение, като 
продължителността на теоретичното 
обучение представлява най-малко една 
трета и продължителността на 
клиничното обучение най-малко 
половината от минималната 
продължителност на курса на обучение.

Or. en

Изменение 484
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Обучението на медицински сестри с 
общ профил е с минимална 
продължителност от три години и 
включва най-малко 4 600 часа 
теоретично и клинично обучение, като 
продължителността на теоретичното 
обучение представлява най-малко една 
трета и продължителността на 
клиничното обучение най-малко 
половината от минималната 
продължителност на курса на обучение. 
Държавите членки могат частично да 
освобождават от това изискване лица, 
които вече са получили част от 
обучението си в курсове с най-малко 
равностойно ниво.

Обучението на медицински сестри с 
общ профил е с минимална 
продължителност от три години, които 
могат да бъдат изразени също с
равностоен брой кредити по ЕСТК и 
включва най-малко 4 600 часа 
теоретично и клинично обучение, като 
продължителността на теоретичното 
обучение представлява най-малко една 
трета и продължителността на 
клиничното обучение най-малко 
половината от минималната 
продължителност на курса на обучение. 
Държавите членки могат частично да 
освобождават от това изискване лица, 
които вече са получили част от 
обучението си в курсове с най-малко 
равностойно ниво.

Or. en

Изменение 485
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Małgorzata 
Handzlik, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква ва) (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 4 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Теоретичното обучение е частта 
от обучението за медицински сестри, 
в която обучаваните придобиват 
професионалните познания, умения и 
компетенции, които се изискват 
съгласно параграфи 6 и 7. Обучението 
се извършва от преподаватели в 
областта на грижите, полагани от 
медицински сестри, както и от други 
компетентни лица, в университети, 
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висши учебни заведения с признато за 
равностойно ниво или в 
професионални училища за 
медицински сестри.

Or. en

Изменение 486
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква вб) (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 5 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Клиничното обучение е тази част 
от обучението за медицински сестри, 
в която обучаващите се научават, 
като членове на екип и в пряк 
контакт със здраво или болно лице 
и/или общност, да организират, 
предоставят и оценяват изискваните 
цялостни здравни грижи въз основа на 
знанията, уменията и 
компетенциите, които са усвоили. 
Лицето, обучаващо се за медицинска 
сестра, трябва да се научи не само да 
работи в екип, но и да ръководи екип и 
да организира цялостните здравни 
грижи, включително да провежда 
здравно обучение за отделни лица и 
малки групи, в рамките на здравното 
заведение или на общността.
Това обучение се провежда в болници 
и други здравни заведения, както и в 
общността, под ръководството на 
преподаващи медицински сестри, в 
сътрудничество с други 
квалифицирани медицински сестри и 
с тяхна помощ. В учебния процес 
могат да вземат участие и други 
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квалифицирани лица.
Обучаващите се за медицински 
сестри участват в дейностите на 
съответното отделение, доколкото 
тези дейности отговарят на 
тяхното обучение, като им 
позволяват да се научат да поемат 
отговорностите, свързани със 
здравните грижи.

Or. en

Изменение 487
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква г)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Добавя се следният параграф 7: заличава се
„
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 58а, за да конкретизира:
а) адекватността на познанията 
върху науките, на които се основават 
общите здравни грижи, посочени в 
параграф 6, буква а), според научния и 
техническия напредък и 
необходимите компетенции, които 
тези познания следва да формират 
според научния и техническия 
напредък и новите промени в 
образованието;
б) степента на достатъчност на 
разбирането на елементите, 
посочени в параграф 6, буква а), и 
необходимите компетенции, 
произтичащи от това разбиране 
според научния и техническия 
напредък и новите промени в 
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образованието;
в) степента на достатъчност на 
познанията по елементите, посочени 
в параграф 6, буква б), и необходимите 
компетенции, до които следва да 
доведат тези познания в светлината 
на научния напредък и новите 
промени в образованието;
г) уместността на клиничния опит, 
посочен в параграф 6, буква в), и 
необходимите компетенции, които 
този клиничен опит следва да 
формира в светлината на научния и 
техническия напредък и новите 
промени в образованието.
“

Or. de

Изменение 488
Barbara Weiler

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква га) (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 7 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Може да се постигне сравнимост и 
чрез общо определение за учебни 
резултати. Разрешение за използване 
на професионално звание се дава, 
когато са налице предварително 
определени квалификационни и други 
условия.

Or. de

Изменение 489
Emilie Turunen
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква г)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а, за да конкретизира:

Комисията е оправомощена, след 
консултация с професионални 
организации съгласно предвиденото в 
член 58а (нов) и като включи техните 
предложения, да приема делегирани 
актове в съответствие с член 58а, за да 
конкретизира:

Or. en

Изменение 490
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Małgorzata 
Handzlik, Jürgen Creutzmann

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква г)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 58а, за да конкретизира:

Професионалната квалификация на 
сестра с общ профил удостоверява, че 
съответното лице е способно да 
прилага поне следните познания, 
умения и основни компетенции, 
независимо дали обучението е било 
проведено в университет, висше 
учебно заведение с признато за 
равностойно ниво, или в 
професионално училище за 
медицински сестри:

Or. en
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Изменение 491
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква г)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 7 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) адекватността на познанията върху 
науките, на които се основават 
общите здравни грижи, посочени в 
параграф 6, буква а), според научния и 
техническия напредък и 
необходимите компетенции, които 
тези познания следва да формират 
според научния и техническия 
напредък и новите промени в 
образованието;

а) компетенциите да поемат цялата 
отговорност за планирането, 
организирането и предоставянето на 
грижите, полагани от медицински 
сестри, при лечението на пациенти 
въз основа на познанията и уменията, 
усвоени в съответствие с букви а), б) 
и в) от параграф 6.

Or. en

Изменение 492
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква г)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) степента на достатъчност на 
разбирането на елементите, 
посочени в параграф 6, буква а), и 
необходимите компетенции, 
произтичащи от това разбиране 
според научния и техническия 
напредък и новите промени в 
образованието;

б) компетенциите да работят 
ефективно с останалите участници в 
сектора на здравеопазването,
включително да участват в 
практическото обучение на здравни 
специалисти въз основа на 
познанията и уменията, усвоени в 
съответствие с букви г) и д) от 
параграф 6;
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Or. en

Изменение 493
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква г)
Директива 2005/36/ЕО
Член 31 – параграф 7 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) степента на достатъчност на 
познанията по елементите, посочени 
в параграф 6, буква б), и необходимите 
компетенции, до които следва да 
доведат тези познания в светлината 
на научния напредък и новите 
промени в образованието;

в) компетенциите за насърчаване на 
лица, семейства и групи от лица да 
водят здравословен начин на живот и 
да полагат грижи за себе си, въз 
основа на познанията и уменията, 
усвоени в съответствие с букви а) и б) 
от параграф 6;

Or. en

Изменение 494
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 22 – буква г) (нова)
Директива 2005/36/EО
Член 31 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. При всички случаи трябва да се 
предвидят следните минимални 
задължителни компетенции за 
професията „медицинска сестра с 
общ профил“:
Вземане на решения
Медицинската сестра е компетентна 
да поеме пълна отговорност за 
определянето, планирането, 
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администрирането и оценката на 
здравните грижи въз основа на 
знанията, уменията и поведението, 
които е придобила и развила по време 
на обучението си, основани на най-
добрите научни доказателства и 
предвид кодекса за поведение на 
специалистите по здравни грижи.
Сътрудничество и работа в екип
Медицинската сестра е компетентна 
да работи ефективно съвместно с 
други участници от сектора на 
здравното обслужване, включително 
да наблюдава работата на 
сестринските помощници и на други 
работници в сферата на здравното 
обслужване, въз основа на знанията, 
уменията и поведението, които е 
придобила и развила по време на 
обучението си, основани на най-
добрите научни доказателства и 
предвид кодекса за поведение на 
специалистите по здравни грижи.
Насърчаване и насоки за 
здравеопазване
Медицинската сестра е компетентна 
да насърчава личната отговорност на 
отделните хора, семейства и групи за 
здравословен начин на живот и 
самостоятелни грижи въз основа на 
знанията, уменията и поведението, 
които е придобила и развила по време 
на обучението си, основани на най-
добрите научни доказателства и 
предвид кодекса за поведение на 
специалистите по здравни грижи.

Or. es

Изменение 495
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 23a (нова)
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Директива 2005/36/EO
Член 33а

Текст, предложен от Комисията Изменение

23a) Член 23а се заличава.

Or. en

Обосновка

Необходимо е отстраняване на специалните изисквания по отношение на румънските 
и полските медицински сестри, които предоставят общи грижи и са били обучени 
преди присъединяването към ЕС. Румънските медицински сестри са завършили 
програми за непрекъснато обучение, организирани от Организацията на 
медицинските сестри, акушерките и здравните асистенти в Румъния и следователно 
са усъвършенствали своите компетенции. Много от тези медицински сестри са 
преминали допълнително обучение в специализирани университети. Следователно 
липсват основания за запазване на въпросните разпоредби.

Изменение 496
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
Camp

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 23 – буква аа) (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) текстът на член 33, параграф 2 се
заличава изцяло;

Or. en

Обосновка

Всички медицински сестри в Полша, независимо от това дали са се обучавали по 
текуща или по предишна образователна система, имат еднакви компетенции. 
Съгласно полските нормативни разпоредби медицинските сестри са задължени 
непрекъснато да усъвършенстват своите познания и професионални умения. Поради 
това квалификациите на полските сестри, придобити преди присъединяването на 
Полша към ЕС, следва да се признават на основата на принципа за придобити права, 
както е посочено в член 23 от директивата. Затова член 33, параграф 2 се отменя.
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Изменение 497
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 23 – буква ба) (нова)
Директива 2005/36/EО
Член 33 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Новите разпоредби, предвидени в 
член 31, параграф 1, не отменят 
правата, придобити от 
медицинските сестри с общ профил, 
които са започнали обучение, 
отговарящо на изискванията за 10-
годишно общо училищно образование, 
преди датата на транспониране на 
настоящата директива.

Or. fr

Изменение 498
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 23 – буква б)
Директива 2005/36/ЕО
Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки признават 
удостоверения за професионални 
квалификации на медицински сестри, 
издадени в Полша на медицински 
сестри, завършили обучението си преди 
1 май 2004 г., които не отговарят на 
минималните квалификационни 
изисквания по член 31 и притежават 
диплома за образователно-
квалификационна степен „бакалавър“, 
придобита на основата на специална 

3. Държавите членки признават 
удостоверения за професионални 
квалификации на медицински сестри, 
издадени в Полша на медицински 
сестри, завършили обучението си преди 
1 май 2004 г., които не отговарят на 
минималните квалификационни 
изисквания по член 31 и притежават 
диплома за образователно-
квалификационна степен „бакалавър“, 
придобита на основата на специална 
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програма за повишаване на 
квалификацията съгласно член 11 от 
Закона от 20 април 2004 г. за изменение 
на Закона за професиите „медицинска 
сестра“ и „акушерка“ и на някои други 
законодателни актове (Официален 
вестник на Република Полша, бр. 92 от 
30 април 2004 г., позиция 885) и 
Наредбата на министъра на 
здравеопазването от 12 април 2010 г. 
за изменение на Наредбата на 
министъра на здравеопазването от 11 
май 2004 г. за подробните условия за 
провеждането на обучение на 
медицински сестри и акушерки, които 
притежават свидетелство за завършено 
средно образование (държавен изпит —
матура) и са завършили медицински 
лицей и медицински професионални 
училища, където се преподава 
професията „медицинска сестра“ и 
„акушерка“ (Официален вестник на 
Република Полша, бр. 65 от 21 април 
2010 г., позиция 420) с цел да се 
удостовери, че съответното лице 
притежава знания и компетенции, 
сравними с тези на медицинските 
сестри, притежаващи квалификациите, 
които за Полша са посочени в точка 
5.2.2 от приложение V.

програма за повишаване на 
квалификацията съгласно член 11 от 
Закона от 20 април 2004 г. за изменение 
на Закона за професиите „медицинска 
сестра“ и „акушерка“ и на някои други 
законодателни актове (Официален 
вестник на Република Полша, бр. 92 от 
30 април 2004 г., позиция 885) и 
Наредбата на министъра на 
здравеопазването от 11 май 2004 г. за 
подробните условия за провеждането на 
обучение на медицински сестри и 
акушерки, които притежават 
свидетелство за завършено средно 
образование (държавен изпит — матура) 
и са завършили медицински лицей и 
медицински професионални училища, 
където се преподава професията 
„медицинска сестра“ и „акушерка“ 
(Официален вестник на Република 
Полша, бр. 110 от 13 май 2004 г., 
позиция 1170, с последващите 
изменения), заменена с член 55.2 от 
Закона от 15 юли 2011 г. за 
професиите „медицинска сестра“ и 
„акушерка“(Официален вестник на 
Република Полша, бр. 174 от 23 
август 2012 г., позиция 1039) и 
Наредбата на министъра на 
здравеопазването от 14 юни 2012 г. за 
подробните условия за провеждането 
на курсове за висше образование на 
медицински сестри и акушерки, които 
притежават свидетелство за 
завършено средно образование 
(държавен изпит — матура) и са 
завършили медицинско средно 
образование или учебно заведение след 
средно образование, където се 
преподава професията „медицинска 
сестра“ и „акушерка“ (Официален 
вестник на Република Полша от 6 
юли 2012 г., позиция 770), с цел да се 
удостовери, че съответното лице 
притежава знания и компетенции, 
сравними с тези на медицинските 
сестри, притежаващи квалификациите, 
които за Полша са посочени в 
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приложение V, точка 5.2.2.

Or. en

Изменение 499
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 24 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Базовото обучение по дентална 
медицина включва курс с обща 
продължителност най-малко пет години 
в редовна форма на теоретично и 
практическо обучение, които могат да 
се изразят също с равностоен брой 
кредити по ЕСТК, като обхваща най-
малко програмата, описана в 
приложение V, точка 5.3.1 и 
преподавана в университет, висш 
институт, който предоставя обучение, 
признато за равностойно, или под 
надзора на университет.

Базовото обучение по дентална 
медицина включва курс с обща 
продължителност най-малко пет години, 
които могат допълнително да се 
изразят също с равностоен брой кредити 
по ЕСТК, и се състои от най-малко 
5 000 часа теоретично и практическо 
обучение в редовна форма, като 
обхваща най-малко програмата, описана 
в приложение V, точка 5.3.1 и 
преподавана в университет, висш 
институт, който предоставя обучение, 
признато за равностойно, или под 
надзора на университет.

Or. de

Обосновка

Определянето на броя кредити по ЕСТК е много различно в цяла Европа. Поради тази 
причина посочването на кредити по ЕСТК не трябва да замества другите критерии, а 
може да се указва само допълнително.

Изменение 500
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 24 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 34 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Базовото обучение по дентална 
медицина включва курс с обща 
продължителност най-малко пет години 
в редовна форма на теоретично и 
практическо обучение, които могат да 
се изразят също с равностоен брой 
кредити по ЕСТК, като обхваща най-
малко програмата, описана в 
приложение V, точка 5.3.1 и 
преподавана в университет, висш 
институт, който предоставя обучение, 
признато за равностойно, или под 
надзора на университет.

Базовото обучение по дентална 
медицина включва курс с обща 
продължителност най-малко пет години 
в редовна форма на теоретично и 
практическо обучение, които могат 
допълнително да се изразят с 
равностоен брой кредити по ЕСТК, като 
представлява поне 5 000 часа 
теоретично и практическо обучение и 
обхваща най-малко програмата, описана 
в приложение V, точка 5.3.1 и 
преподавана в университет, висш 
институт, който предоставя обучение, 
признато за равностойно, или под 
надзора на университет. Държавите 
членки могат отчасти да освободят 
от тези изисквания лицата, които са 
получили част от обучението си в 
курсове, които са поне на 
равностойно ниво и обхващат 
съдържанието, изисквано съгласно 
приложение V, точка 5.3.1.

Or. en

Обосновка

Целта е да се изясни продължителността на обучението, с цел избягване на 
признаването на дипломи, получени след завършване на програми с олекотено 
съдържание. Посочването на кредитите по ЕСТК следва да е допълващо, а не да 
замества изисквания брой години, тъй като липсва единен подход по отношение на 
кредитите по ЕСТК. За да се избегне излишно дублиране, разумно е да се признава 
относимото предходно обучение по друга дисциплина. Такава разпоредба вече 
съществува по отношение на медицинските сестри с общ профил.

Изменение 501
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 24 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 34 – параграф 2



PE498.002v01-00 68/105 AM\916301BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Базовото обучение по дентална 
медицина включва курс с обща 
продължителност най-малко пет години 
в редовна форма на теоретично и 
практическо обучение, които могат да 
се изразят също с равностоен брой 
кредити по ЕСТК, като обхваща най-
малко програмата, описана в 
приложение V, точка 5.3.1 и 
преподавана в университет, висш 
институт, който предоставя обучение, 
признато за равностойно, или под 
надзора на университет.

Базовото обучение по дентална 
медицина включва курс с обща 
продължителност най-малко пет години, 
които могат да се изразят също с 
равностоен брой от 300 кредита по 
ЕСТК и съдържа най-малко 5 000 часа 
редовна форма на теоретично и 
практическо обучение, като обхваща 
най-малко програмата, описана в 
приложение V, точка 5.3.1 и 
преподавана в университет, висш 
институт, който предоставя обучение, 
признато за равностойно, или под 
надзора на университет.

Or. en

Изменение 502
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 24 – буква а) (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 34 – параграф 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Базовото обучение по дентална 
медицина включва курс с обща 
продължителност най-малко пет 
години или 5 000 часа в редовна форма 
на теоретично и практическо 
обучение, които могат да се изразят 
също с равностоен брой кредити по 
ЕСТК, като обхваща най-малко 
програмата, описана в приложение V, 
точка 5.3.1 и преподавана в 
университет, висш институт, който 
предоставя обучение, признато за 
равностойно, или под надзора на 
университет. Държавите членки 
могат частично да освободят от 
тези изисквания лицата, които са 
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получили удостоверени предходни 
квалификации в курсове, които са 
поне на равностойно ниво и обхващат 
съдържанието, изисквано съгласно 
приложение V, точка 5.3.1.

Or. en

Изменение 503
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 24 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 34 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а относно приспособяването на 
списъка, посочен в точка 5.3.1 от 
приложение V с оглед на неговото 
съобразяване с научния и техническия 
напредък.

Комисията е оправомощена, след 
консултация с професионални 
организации съгласно предвиденото в 
член 58а (нов) и като включи техните 
предложения, да приема делегирани 
актове в съответствие с член 58а 
относно приспособяването на списъка, 
посочен в точка 5.3.1 от приложение V с 
оглед на неговото съобразяване с 
научния и техническия напредък.

Or. en

Изменение 504
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 24 – буква аа) (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) В параграф 3 последната алинея се 
заменя със следния текст:
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Това обучение му предоставя 
необходимите умения за извършване 
на дейностите, свързани със 
здравеопазване и осъществяване на 
конкретна превенция на индивидуално 
и обществено равнище, диагностика и 
лечение, включително анатомична и 
функционална рехабилитация на 
всякакви патологични състояния и 
аномалии на твърдите и меките 
тъкани на устната кухина, 
прилежащите към нея части и 
стоматогнатната система;

Or. en

Обосновка

Актуализиране на изискванията относно обучението по дентална медицина, с цел 
привеждането им в съответствие със съвременната практика.

Изменение 505
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 24 – буква б)
Директива 2005/36/ЕО
Член 34 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Добавя се следният параграф 4: заличава се
„
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 58а, за да конкретизира:
а) адекватността на познанията 
върху науките в областта на 
денталната медицина и степента на 
разбиране на научните методи, 
посочени в параграф 3, буква а), и 
необходимите компетенции, които 
тези познания и това разбиране 
следва да формират според научния и 
техническия напредък и новите 
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промени в образованието;
б) адекватността на познанията 
върху елементите, посочени в 
параграф 3, буква б), и необходимите 
компетенции, произтичащи от тези 
познания според научния и 
техническия напредък и новите 
промени в образованието;
в) адекватността на познанията по 
елементите, посочени в параграф 3, 
буква в), и необходимите 
компетенции, до които следва да 
доведат тези познания в светлината 
на научния и техническия напредък;
г) адекватността на познанията 
върху клиничните дисциплини и 
методи, посочени в параграф 3, 
буква г), и необходимите 
компетенции, които произтичат от 
тях в светлината на научния и 
техническия напредък;
д) уместността на клиничния опит, 
посочен в параграф 3, буква д), в 
светлината на новите промени в 
образованието.
“

Or. de

Изменение 506
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 24 – буква б)
Директива 2005/36/ЕО
Член 34 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а, за да конкретизира:

Комисията е оправомощена, след 
консултация с професионални 
организации съгласно предвиденото в 
член 58а (нов) и като включи техните 
предложения, да приема делегирани 
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актове в съответствие с член 58а, за да 
конкретизира:

Or. en

Изменение 507
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 25 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Редовното специализирано по дентална 
медицина е с минимална 
продължителност три години, които 
могат да бъдат изразени също с 
равностоен брой кредити по ЕСТК, и се 
провежда под надзора на компетентните 
власти или органи. То предполага 
личното участие на специализиращия 
лекар по дентална медицина в дейността 
и отговорностите на съответното учебно 
заведение

Редовното специализирано обучение по 
дентална медицина е с минимална 
продължителност три години, които 
могат допълнително да бъдат изразени 
също с равностоен брой кредити по 
ЕСТК, и се провежда под надзора на 
компетентните власти или органи. То 
предполага личното участие на 
специализиращия лекар по дентална 
медицина в дейността и отговорностите 
на съответното учебно заведение.

Or. de

Обосновка

Определянето на броя кредити по ЕСТК е много различно в цяла Европа. Поради тази 
причина посочването на кредити по ЕСТК не трябва да замества другите критерии, а 
може да се указва само допълнително.

Изменение 508
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 25 – буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 35 – параграф 4 – алинея 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а относно приспособяването на 
минималния период на обучение по 
параграф 2 с оглед на съобразяването му 
с научния и техническия напредък.

4. Комисията е оправомощена, след 
консултация с професионални 
организации съгласно предвиденото в 
член 58а (нов) и като включи техните 
предложения, да приема делегирани 
актове в съответствие с член 58а 
относно приспособяването на 
минималния период на обучение по 
параграф 2 с оглед на съобразяването му 
с научния и техническия напредък.

Or. en

Изменение 509
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 25 – буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 35 – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а относно включването в точка 5.3.3 
от приложение V на нови специалности 
по дентална медицина, общи за най-
малко една трета от държавите членки, с 
оглед на актуализирането на настоящата 
директива в светлината на промените в 
националното законодателство.

Комисията е оправомощена, след 
консултация с професионални 
организации съгласно предвиденото в 
член 58а (нов) и като включи техните 
предложения, да приема делегирани 
актове в съответствие с член 58а 
относно включването в точка 5.3.3 от 
приложение V на нови специалности по 
дентална медицина, общи за най-малко 
една трета от държавите членки, с оглед 
на актуализирането на настоящата 
директива в светлината на промените в 
националното законодателство.

Or. en

Изменение 510
Cristian Silviu Buşoi
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 25a (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) В член 36 параграф 3 се заменя 
със следното:
3. Държавите членки гарантират, че 
лекарите по дентална медицина като 
цяло могат да получат достъп и да 
упражняват дейностите по 
здравеопазване и осъществяване на 
конкретна превенция на индивидуално 
и обществено равнище, диагностика и 
лечение, включително анатомична и 
функционална рехабилитация на 
всякакви патологични състояния и 
аномалии на твърдите и меките 
тъкани на устната кухина, 
прилежащите към нея части и 
стоматогнатната система, при 
съответно спазване на нормативните 
разпоредби и правилата на 
професионалната етика, към датите, 
посочени в точка 5.3.2. от 
приложение V.

Or. en

Обосновка

Актуализиране на дейностите, които следва да се извършват от лекарите по 
дентална медицина. Те вече извършват тези дейности.

Изменение 511
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 26 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 38 – параграф 1 – алинея 1



AM\916301BG.doc 75/105 PE498.002v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обучението на ветеринарни лекари 
включва редовен курс на теоретично и 
практическо обучение с обща 
продължителност най-малко пет години, 
който може да се изрази също в 
равностоен брой кредити по ЕСТК, в 
университет, висш институт, който 
предоставя обучение, признато за 
равностойно, или под надзора на 
университет, като обхваща най-малко 
учебната програма, посочена в 
приложение V, точка 5.4.1.

Обучението на ветеринарни лекари 
включва редовен курс на теоретично и 
практическо обучение с обща 
продължителност най-малко пет години, 
който може допълнително да се изрази 
също в равностоен брой кредити по 
ЕСТК, в университет, висш институт, 
който предоставя обучение, признато за 
равностойно, или под надзора на 
университет, като обхваща най-малко 
учебната програма, посочена в 
приложение V, точка 5.4.1.

Or. de

Изменение 512
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 26 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а относно приспособяването на 
списъка по точка 5.4.1 от приложение V 
с оглед на съобразяването му с научния 
и техническия напредък.

Комисията е оправомощена, след 
консултация с професионални 
организации съгласно предвиденото в 
член 58а (нов) и като включи техните 
предложения, да приема делегирани 
актове в съответствие с член 58а 
относно приспособяването на списъка 
по точка 5.4.1 от приложение V с оглед 
на съобразяването му с научния и 
техническия напредък.

Or. en

Изменение 513
Bernadette Vergnaud
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 26 – буква аа) (нова)
Директива 2005/36/EО
Член 38 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) параграф 3 се заменя със следното:
„3. Обучението за ветеринарен лекар 
гарантира, че заинтересованото лице 
е придобило следните знания и 
умения:
а) необходимите знания в областта 
на науките, на които се основава 
дейността на ветеринарните лекари;
б) необходимите знания за 
устройството и функциите на 
здравите животни, за тяхното 
отглеждане, размножаване, обща 
хигиена, хранене, включително и 
прилаганата технологията при 
производството и консервирането на 
храни, отговарящи на техните 
нужди;
в) необходимите знания за 
поведението и защитата на 
животните;
г) необходимите знания за причините, 
характера, протичането, 
въздействията, диагностиката и 
лечението на болестите при 
животните, независимо дали се 
разглеждат индивидуално или 
групово; сред тях, познаване по-
специално на болестите, които се 
предават на човека;
д) необходимите знания в областта 
на превантивната медицина;
е) знанията, необходими за 
вземането, съхранението, 
консервирането и транспортирането 
на проби, за провеждането на 
лабораторни анализи на елементарно 
ниво, както и за тълкуването на 
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резултатите от тези анализи;
ж) необходимите знания за 
хигиената и технологията, които се 
прилагат при извличането, 
производството и разпространението 
на животински хранителни продукти 
или такива с животински произход, 
предназначени за консумация от 
човека, и предоставяне на експертна 
помощ, необходима за разбирането и 
тълкуването на добрите практики, 
свързани с хигиената в 
стопанствата, както и за участието 
в санитарните инспекции преди и 
след смърт на животно;
з) познаване на общите принципи на 
дескриптивната епидемиология и 
предоставяне на експертна помощ, 
необходима за участие в 
епидемиологични анкети;
и) знанията, необходими за участие в 
програми за профилактика и контрол 
на болести, предавани от животни, 
заразни, нововъзникващи или 
повторно възникващи;
й) знанията, необходими за 
отговорното и разумно използване на 
ветеринарните продукти, 
предназначени за профилактика, 
лечение, контрол или унищожаване 
на вредители по животните или на 
животински болести, с цел 
предотвратяване на рисковете от 
резистентност и в частност 
резистентост към антибиотици, 
гарантиране на безопасността на 
хранителната верига и защита на 
околната среда и на здравето на 
животните;
к) знанията относно санитарните 
изисквания, свързани с 
отстраняването и третирането на 
трупове и отпадъци от дейности за 
предоставяне на здравна грижа, 
носещи рискове от инфекции, както и 
необходимите знания за 
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стерилизиране на оборудването и 
извършване на хирургически 
манипулации в подходящи стерилни 
условия;
л) знанията, необходими за 
удостоверяване на здравния статус на 
животни или на групи животни по 
отношение на определени заболявания 
при спазване на професионалната 
етика и правилата за професионално 
поведение;
м) необходимите знания на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
свързани с изброените по-горе теми;
н) подходящ клиничен и практически 
опит, придобит под съответния 
надзор.“

Or. fr

Изменение 514
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 26 – буква б)
Директива 2005/36/ЕО
Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Добавя се следният параграф 4: заличава се
„
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 58а, за да конкретизира:
а) адекватността на познанията 
върху науките, посочени в параграф 3, 
буква а), и необходимите 
компетенции, които тези познания 
следва да формират според научния и 
техническия напредък;
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б) адекватността на познанията за 
устройството и функциите на 
здравите животни, посочени в 
параграф 3, буква б), и необходимите 
компетенции, произтичащи от тези 
познания според научния и 
техническия напредък;
в) адекватността на познанията за
поведението, опазването и 
заболяванията на животните, 
посочени в параграф 3, букви в) и г), и 
необходимите компетенции, до 
които следва да доведат тези 
познания в светлината на научния и 
техническия напредък;
г) адекватността на познанията по 
превантивна медицина, посочени в 
параграф 3, буква д), и необходимите 
компетенции, които произтичат от 
тези познания в светлината на 
научния и техническия напредък;
д) адекватността на познанията за 
елементите, посочени в параграф 3, 
буква е), и необходимите 
компетенции, които произтичат от 
тези познания в светлината на 
научния и техническия напредък;
е) адекватността на познанията за 
клиничния и друг практически опит, 
посочен в параграф 3, буква з), и 
необходимите компетенции, които 
произтичат от тези познания в
светлината на новите промени в 
образованието.
“

Or. de

Изменение 515
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 26 – буква б)
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Директива 2005/36/ЕО
Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а, за да конкретизира:

Комисията е оправомощена, след 
консултация с професионални 
организации съгласно предвиденото в 
член 58а (нов) и като включи техните 
предложения, да приема делегирани 
актове в съответствие с член 58а, за да 
конкретизира:

Or. en

Изменение 516
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 27 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 40 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а относно измененията на списъка по 
точка 5.5.1 от приложение V с оглед на 
приспособяването му към 
образователния, научния и техническия 
напредък.

Комисията е оправомощена, след 
консултация с професионални 
организации съгласно предвиденото в 
член 58а (нов) и като включи техните 
предложения, да приема делегирани 
актове в съответствие с член 58а 
относно измененията на списъка по 
точка 5.5.1 от приложение V с оглед на 
приспособяването му към 
образователния, научния и техническия 
напредък.

Or. en

Изменение 517
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 27 – буква б)
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Директива 2005/36/ЕО
Член 40 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) завършване на най-малко 12 години 
общо училищно образование или 
свидетелство за успешно положен изпит 
на равностойно ниво за прием в 
акушерско училище за курс І;

а) завършване на най-малко12 години 
общо или общо и професионално
училищно образование или 
свидетелство за успешно положен изпит 
на равностойно ниво за прием в 
акушерско училище за курс І;

Or. fi

Изменение 518
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 27 – буква б)
Директива 2005/36/ЕО
Член 40 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) завършване на най-малко 12 години
общо училищно образование или 
свидетелство за успешно положен изпит 
на равностойно ниво за прием в 
акушерско училище за курс І;

а) завършване на най-малко 10 години
общо училищно образование или 
свидетелство за успешно положен изпит 
на равностойно ниво за прием в 
акушерско училище за курс І;

Or. de

Изменение 519
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 27 – буква б)
Директива 2005/36/ЕО
Член 40 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) завършване на най-малко 12 години
общо училищно образование или 

а) завършване на най-малко 10 години
общо училищно образование или 
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свидетелство за успешно положен изпит 
на равностойно ниво за прием в 
акушерско училище за курс І;

свидетелство за успешно положен изпит 
на равностойно ниво за прием в 
акушерско училище за курс І. Това не 
засяга възможността на национално 
равнище държавите членки да 
поставят изискване за повече години 
общообразователна подготовка като 
условие за достъп до обучение;

Or. de

Обосновка

Повишените изисквания в областта на здравеопазването не могат да бъдат 
изпълнени чрез удължаване на срока на общообразователната подготовка, а 
посредством подобряване на професионалното обучение. Поради съществуващите 
национални традиции в областта на образованието, не е възможно сравнение на 
училищното образование в Европа. На фона на опасността от недостиг на 
квалифицирани работници в областта на здравеопазването исторически развилите се 
образователни системи на държавите членки трябва да се зачитат и да не бъдат 
разрушавани безпричинно.

Изменение 520
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 27 – буква б)
Директива 2005/36/ЕО
Член 40 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) завършване на най-малко 12 години
общо училищно образование или 
свидетелство за успешно положен изпит 
на равностойно ниво за прием в 
акушерско училище за курс І;

а) завършване на най-малко 10 години
общо училищно образование или 
свидетелство за успешно положен изпит 
на равностойно ниво за прием в 
акушерско училище за курс І;

Or. de

Изменение 521
Emilie Turunen
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 27 – буква в)
Директива 2005/36/ЕО
Член 40 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а, за да конкретизира:

Комисията е оправомощена, след 
консултация с професионални 
организации съгласно предвиденото в 
член 58а (нов) и като включи техните 
предложения, да приема делегирани 
актове в съответствие с член 58а, за да 
конкретизира:

Or. en

Изменение 522
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 28
Директива 2005/36/ЕО
Член 41 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) редовно обучение за акушерка с 
минимална продължителност три 
години;

а) редовно обучение за акушерка с 
минимална продължителност три 
години, включващо най-малко 5 000 
часа теоретично и практическо 
обучение, които могат допълнително 
да се изразят също с равностоен брой 
кредити по ЕСТК. Държавите членки 
могат частично да освобождават от 
това изискване лица, които вече са 
получили част от обучението си в 
курсове с най-малко равностойно 
ниво;

Or. en

Обосновка

Включване на професията „акушерка“ в приложното поле на разпоредбата относно 
частичното освобождаване. Посочването на кредитите по ЕСТК следва да бъде 
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допълващо, а не заместващо.

Изменение 523
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 28
Директива 2005/36/EО
Член 41 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) редовно обучение за акушерка с 
минимална продължителност три 
години;

а) редовно обучение за акушерка с 
минимална продължителност три 
години, включващо най-малко 5 000 
часа теоретично и практическо 
обучение, поне половината от които 
под формата на пряка клинична 
практика, и които могат да се 
изразят също с равностоен брой 
кредити по ЕСТК;

Or. fr

Изменение 524
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 28 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 41 – параграф 1 – буква a) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) изисква се притежаване на 
диплома, свидетелство или друго 
удостоверение за квалификация, 
даващо право на прием в 
университети или висши учебни 
заведения, или, ако това е 
невъзможно, удостоверяващи 
еквивалентно равнище на познания, 
или
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Or. de

Обосновка

Залегналата в Директива 2005/36/ЕО уредба е доказала своята ефективност в 
практиката и тя следва да се запази и занапред.

Изменение 525
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 28 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 41 – параграф 1 – буква a) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) да е последвано от двегодишен 
професионален стаж, за който е 
издадено свидетелство в 
съответствие с параграф 2;

Or. de

Обосновка

Залегналата в Директива 2005/36/ЕО уредба е доказала своята ефективност в 
практиката и тя следва да се запази и занапред.

Изменение 526
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 28
Директива 2005/36/ЕО
Член 41 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) редовно обучение за акушерка с 
минимална продължителност две 
години, които включват най-малко 3 600 
часа, в зависимост от притежаването на 
удостоверение за професионална 
квалификация „медицинска сестра с 

б) редовно обучение за акушерка с 
минимална продължителност две 
години, които включват най-малко 3 600 
часа, които могат допълнително да се 
изразят също с равностоен брой 
кредити по ЕСТК, в зависимост от 
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общ профил“, посочено в приложение 
V, точка 5.2.2;

притежаването на удостоверение за 
професионална квалификация 
„медицинска сестра с общ профил“, 
посочено в приложение V, точка 5.2.2. 
Държавите членки могат частично 
да освобождават от това изискване 
лица, които вече са получили част от 
обучението си в курсове с най-малко 
равностойно ниво.

Or. en

Изменение 527
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 28
Директива 2005/36/ЕО
Член 41 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) редовно обучение за акушерка с 
минимална продължителност 18 месеца, 
които включват най-малко 3 000 часа, за 
което се изисква притежаване на 
удостоверение за професионална 
квалификация „медицинска сестра с 
общ профил“, посочено в приложение 
V, точка 5.2.2, последвано от 
едногодишна професионална практика, 
за която е издадено свидетелство в 
съответствие с параграф 2.

в) редовно обучение за акушерка с 
минимална продължителност 18 месеца, 
които включват най-малко 3 000 часа, 
които могат допълнително да се 
изразят също с равностоен брой 
кредити по ЕСТК, за което се изисква 
притежаване на удостоверение за 
професионална квалификация 
„медицинска сестра с общ профил“, 
посочено в приложение V, точка 5.2.2, 
последвано от едногодишна 
професионална практика, за която е 
издадено свидетелство в съответствие с 
параграф 2. Държавите членки могат 
частично да освобождават от това 
изискване лица, които вече са 
получили част от обучението си в 
курсове с най-малко равностойно 
ниво.

Or. en
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Обосновка

В съответствие с предходните изменения.

Изменение 528
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 29a (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 43а

Текст, предложен от Комисията Изменение

29а) Член 43а се заличава.

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението относно румънските медицински сестри с общ профил 
съгласно режима на придобитите права.

Изменение 529
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
Camp

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 29a (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 43 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Целият текст на член 43, 
параграф 3 се заличава.

Or. en

Изменение 530
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 29б (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 43 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29б) В член 43 параграф 4 се изменя, 
както следва:
Държавите членки признават 
удостоверения за професионални 
квалификации на акушерки, издадени 
в Полша на акушерки, завършили 
обучението си преди 1 май 2004 г., 
които не отговарят на минималните 
квалификационни изисквания по 
член 40 и притежават диплома за 
образователно-квалификационна 
степен „бакалавър“, придобита на 
основата на специална програма за 
повишаване на квалификацията 
съгласно член 11 от Закона от 20 
април 2004 г. за изменение на Закона 
за професиите „медицинска сестра“ и 
„акушерка“ и на някои други 
законодателни актове (Официален 
вестник на Република Полша, бр. 92 
от 30 април 2004 г., позиция 885) и 
Наредбата на министъра на 
здравеопазването от 11 май 2004 г. за 
подробните условия за провеждането 
на обучение на медицински сестри и 
акушерки, които притежават 
свидетелство за завършено средно 
образование (държавен изпит —
матура) и са завършили медицински 
лицей и медицински професионални 
училища, където се преподава 
професията „медицинска сестра“ и 
„акушерка“ (Официален вестник на 
Република Полша, бр. 110 от 13 май 
2004 г., позиция 1170, с последващите
изменения), заменена с член 55.2 от 
Закона от 15 юли 2011 г. за 
професиите „медицинска сестра“ и 
„акушерка“ (Официален вестник на 
Република Полша, бр. 174 от 23 
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август 2011 г., позиция 1039), и 
Наредбата на министъра на 
здравеопазването от 14 юни 2012 г. за 
подробните условия за провеждането 
на курсове за висше образование на 
медицински сестри и акушерки, които 
притежават свидетелство за 
завършено средно образование 
(държавен изпит — матура) и са 
завършили медицинско средно 
образование или учебно заведение след 
средно образование, където се 
преподава професията „медицинска 
сестра“ и „акушерка“ (Официален 
вестник на Република Полша от 6 
юли 2012 г., позиция 770), с цел да се 
удостовери, че съответното лице 
притежава знания и компетенции, 
сравними с тези на акушерките, 
притежаващи квалификациите, 
които за Полша са посочени в точка 
5.2.2 от приложение V.

Or. en

Изменение 531
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 30 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Удостоверенията за професионална 
квалификация „фармацевт“ 
удостоверяват обучение с минимална 
продължителност пет години, които 
могат да бъдат изразени също с 
равностоен брой кредити по ЕСТК, 
включващо като минимум:

Удостоверенията за професионална 
квалификация „фармацевт“ 
удостоверяват обучение с минимална 
продължителност пет години, които 
могат допълнително да бъдат изразени 
също с равностоен брой кредити по 
ЕСТК, включващо като минимум:

Or. de
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Обосновка

Определянето на броя кредити по ЕСТК е много различно в цяла Европа. Поради тази 
причина посочването на кредити по ЕСТК не трябва да замества другите критерии, а 
може да се указва само допълнително.

Изменение 532
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 30 – буква а)
Директива 2005/36/ЕО
Член 44 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в края на теоретичното и практическо 
обучение шестмесечен стаж в аптека с 
общ достъп или в болница под надзора 
на фармацевтичния отдел на болницата.

б) по време или в края на теоретичното 
и практическо обучение шестмесечен 
стаж в аптека с общ достъп или в 
болница под надзора на 
фармацевтичния отдел на болницата.

Or. en

Изменение 533
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 30 – буква a)
Директива 2005/36/ЕО
Член 44 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в края на теоретичното и практическо 
обучение шестмесечен стаж в аптека с 
общ достъп или в болница под надзора 
на фармацевтичния отдел на болницата.

б) в рамките на теоретичното и 
практическо обучение шестмесечен 
стаж в аптека с общ достъп или в 
болница под надзора на 
фармацевтичния отдел на болницата.

Or. fi
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Изменение 534
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 30 – буква б)
Директива 2005/36/ЕО
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Добавя се следният параграф 4: заличава се
„
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 58а, за да конкретизира:
а) адекватността на познанията за 
лекарствата и веществата, 
използвани за производството на 
лекарства, посочени в параграф 3, 
буква а), и необходимите 
компетенции, които тези познания 
следва да формират според научния и 
техническия напредък;
б) адекватността на познанията за 
елементите, посочени в параграф 3, 
буква б), и необходимите 
компетенции, произтичащи от тези 
познания според научния и 
техническия напредък;
в) адекватността на познанията за 
елементите, посочени в параграф 3, 
буква в), и необходимите 
компетенции, до които следва да 
доведат тези познания в светлината 
на научния и техническия напредък;
г) адекватността на познанията за 
оценка на научни данни, посочени в 
параграф 3, буква г), и необходимите 
компетенции, които произтичат от 
това разбиране в светлината на 
научния и техническия напредък.
“

Or. de
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Изменение 535
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 30 – буква б)
Директива 2005/36/ЕО
Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
58а, за да конкретизира:

Комисията е оправомощена, след 
консултация с професионални 
организации съгласно предвиденото в 
член 58а (нов) и като включи техните 
предложения, да приема делегирани 
актове в съответствие с член 58а, за да 
конкретизира:

Or. en

Изменение 536
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 31 (нова)
Директива 2005/36/ЕО
Член 45 – параграф 2 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) управление на лекарствата, както 
и информация и консултации 
относно лекарствените средства и 
разяснения, свързани със 
здравословното състояние.

Or. de

Обосновка

Полето на дейност на фармацевта се е разширило и поради това следва да се 
коригира. При медикаментозно лечение винаги е важно да се спазва определен начин 
на живот, за да се постигне желаното действие на медикамента. Тук фармацевтът 
играе важна роля за информирането на пациентите.
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Изменение 537
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Директива 2005/36/ЕО
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продължителността на обучението за 
архитекти трябва да бъде най-малко 
шест години, които могат да бъдат 
изразени също с равностоен брой 
кредити по ЕСТК. Обучението в 
дадена държава членка включва някое 
от следните:

1. Продължителността на обучението за 
архитекти трябва да бъде най-малко 
шест години. Обучението в дадена 
държава членка включва някое от 
следните:

Or. de

Изменение 538
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Директива 2005/36/ЕО
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продължителността на обучението за 
архитекти трябва да бъде най-малко 
шест години, които могат да бъдат 
изразени също с равностоен брой 
кредити по ЕСТК. Обучението в дадена 
държава членка включва някое от 
следните:

1. Продължителността на обучението за 
архитекти трябва да бъде най-малко 
шест години, които могат да бъдат 
изразени също с равностоен брой 
кредити по ЕСТК. Обучението в дадена 
държава членка включва някое или 
всички от следните:

Or. en

Изменение 539
Emma McClarkin
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Директива 2005/36/ЕО
Член 46 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-малко четири години редовно 
обучение в университет или 
равностойно учебно заведение, което 
води до успешно полагане на изпит на 
университетско равнище и най-малко 
две години платен стаж;

а) най-малко четири години редовно 
обучение, които могат да се изразят
също с равностоен брой кредити по 
ЕСТК, в университет или равностойно 
учебно заведение, което води до 
успешно полагане на изпит на 
университетско равнище и най-малко 
две години задължителен стаж под 
надзор, който води до придобиването 
на придружаващо свидетелство за 
стаж;

Or. en

Обосновка

Посочването на кредитите по ЕСТК като мярка за продължителността на 
обучението следва да се прилага само за академичното обучение. С цел утвърждаване 
на задължителния характер на стажа, преминаването му следва да бъде 
удостоверено със свидетелство, издадено от компетентния за това орган.

Изменение 540
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Директива 2005/36/ЕО
Член 46 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-малко четири години редовно 
обучение в университет или 
равностойно учебно заведение, което 
води до успешно полагане на изпит на 
университетско равнище и най-малко 
две години платен стаж;

а) най-малко четири години редовно 
обучение в университет или 
равностойно учебно заведение, което 
води до успешно полагане на изпит на 
университетско равнище и най-малко 
две години стаж;
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Or. en

Изменение 541
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Директива 2005/36/ЕО
Член 46 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-малко четири години редовно 
обучение в университет или 
равностойно учебно заведение, което 
води до успешно полагане на изпит на 
университетско равнище и най-малко 
две години платен стаж;

а) най-малко четири години редовно 
обучение, които могат допълнително 
да бъдат изразени също с равностоен 
брой кредити по ЕСТК, в университет 
или равностойно учебно заведение, 
което води до успешно полагане на 
изпит на университетско равнище,
осигуряващ официална квалификация,
и най-малко две години стаж за 
практическо обучение, осигуряващо 
професионална квалификация;

Or. de

Изменение 542
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Директива 2005/36/ЕО
Член 46 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-малко четири години редовно 
обучение в университет или 
равностойно учебно заведение, което 
води до успешно полагане на изпит на 
университетско равнище и най-малко 
две години платен стаж;

а) най-малко четири години редовно 
обучение, които могат да бъдат 
изразени също с равностоен брой 
кредити по ЕСТК, в университет или 
равностойно учебно заведение, което 
води до успешно полагане на изпит на 
университетско равнище, и най-малко 
две години стаж за практическо 
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обучение за придобиване на 
практически професионален опит;

Or. de

Обосновка

Подкрепа за провеждането на професионален стаж като условие за автоматично 
признаване, като стажът по принцип следва да се определи на две години независимо 
от продължителността на обучението. Тъй като в тази област платените стажове 
са малко, абсолвентите следва да имат възможност да натрупат професионален 
опит чрез неплатен стаж и да могат да поискат вписването си като архитекти.

Изменение 543
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Директива 2005/36/EО
Член 46 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-малко четири години редовно 
обучение в университет или 
равностойно учебно заведение, което 
води до успешно полагане на изпит на 
университетско равнище и най-малко 
две години платен стаж;

а) най-малко четири години редовно 
обучение в университет или 
равностойно учебно заведение, което 
води до успешно полагане на изпит на 
университетско равнище;

Or. es

Изменение 544
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Директива 2005/36/EО
Член 46 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-малко четири години редовно 
обучение в университет или 

а) най-малко четири години редовно 
обучение в университет или 
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равностойно учебно заведение, което 
води до успешно полагане на изпит на 
университетско равнище и най-малко 
две години платен стаж;

равностойно учебно заведение, което 
води до успешно полагане на изпит на 
университетско равнище и най-малко 
две години стаж в рамките на обучение 
с цел подготовка за регламентирана 
професия, и който обуславя
валидността на професионалната 
квалификация;

Or. fr

Изменение 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Директива 2005/36/ЕО
Член 46 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко пет години редовно 
обучение в университет или 
равностойно учебно заведение, което 
води до успешно полагане на изпит на 
университетско равнище и най-малко 
една година платен стаж;

б) най-малко пет години редовно 
обучение в университет или 
равностойно учебно заведение, което 
води до успешно полагане на изпит на 
университетско равнище и най-малко 
една година стаж;

Or. en

Изменение 546
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Директива 2005/36/ЕО
Член 46 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко пет години редовно 
обучение в университет или 
равностойно учебно заведение, което 
води до успешно полагане на изпит на 

б) най-малко пет години редовно 
обучение в университет или 
равностойно учебно заведение, което 
води до успешно полагане на изпит на 
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университетско равнище и най-малко 
една година платен стаж;

университетско равнище и най-малко 
една година стаж;

Or. en

Изменение 547
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Директива 2005/36/ЕО
Член 46 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко пет години редовно 
обучение в университет или 
равностойно учебно заведение, което 
води до успешно полагане на изпит на 
университетско равнище и най-малко 
една година платен стаж;

б) най-малко пет години редовно 
обучение, които могат допълнително 
да бъдат изразени също с равностоен 
брой кредити по ЕСТК, в университет 
или равностойно учебно заведение, 
което води до успешно полагане на 
изпит на университетско равнище,
осигуряващ официална квалификация,
и най-малко една година стаж за 
практическо обучение, осигуряващо 
професионална квалификация;

Or. de

Изменение 548
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Директива 2005/36/EО
Член 46 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко пет години редовно 
обучение в университет или 
равностойно учебно заведение, което 
води до успешно полагане на изпит на 
университетско равнище и най-малко 

б) най-малко пет години редовно 
обучение в университет или 
равностойно учебно заведение, което 
води до успешно полагане на изпит на 
университетско равнище.
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една година платен стаж.

Or. es

Изменение 549
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Директива 2005/36/ЕО
Член 46 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко пет години редовно 
обучение в университет или 
равностойно учебно заведение, което 
води до успешно полагане на изпит на 
университетско равнище и най-малко 
една година платен стаж;

б) най-малко пет години редовно 
обучение, които могат да бъдат 
изразени също с равностоен брой 
кредити по ЕСТК, в университет или 
равностойно учебно заведение, което 
води до успешно полагане на изпит на 
университетско равнище, и най-малко 
една година стаж за практическо 
обучение за придобиване на 
практически професионален опит;

Or. de

Обосновка

Подкрепа за провеждането на професионален стаж като условие за автоматично 
признаване, като стажът по принцип следва да се определи на две години независимо 
от продължителността на обучението. Тъй като в тази област платените стажове 
са малко, абсолвентите следва да имат възможност да натрупат професионален 
опит чрез неплатен стаж и да могат да поискат вписването си като архитекти.

Изменение 550
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Директива 2005/36/EО
Член 46 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко пет години редовно 
обучение в университет или 
равностойно учебно заведение, което 
води до успешно полагане на изпит на 
университетско равнище и най-малко 
една година платен стаж;

б) най-малко пет години редовно 
обучение в университет или 
равностойно учебно заведение, което 
води до успешно полагане на изпит на 
университетско равнище;

Or. es

Изменение 551
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Директива 2005/36/EО
Член 46 — параграф 1 — буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко пет години редовно 
обучение в университет или 
равностойно учебно заведение, което 
води до успешно полагане на изпит на 
университетско равнище и най-малко 
една година платен стаж;

б) най-малко пет години редовно 
обучение в университет или 
равностойно учебно заведение, което 
води до успешно полагане на изпит на 
университетско равнище и най-малко 
една година стаж в рамките на 
обучение с цел подготовка за 
регламентирана професия, и който 
обуславя валидността на 
професионалната квалификация;

Or. fr

Изменение 552
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Директива 2005/36/EО
Член 46 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Платеният стаж трябва да се 
проведе в държава-членка под надзора 
на лице, което дава адекватни 
гаранции относно способността си да 
провежда практическо обучение. Той 
се провежда след завършването на 
обучението по параграф 1. 
Завършването на платения стаж 
трябва да се удостовери със 
свидетелство, което придружава 
удостоверението за професионална 
квалификация.

заличава се

Or. es

Обосновка

Следва да се премахнат позоваванията на платения стаж, по принцип, тъй като в 
Испания не съществува традиция в този смисъл и настоящата икономическа 
конюнктура би възпрепятствала промяна на модела. Неопределеността на 
директивата във връзка с платения стаж би създала много проблеми при 
приложението. В този смисъл, ако това позоваване се запази, директивата следва да 
конкретизира дали стажът е платен по някакви критерии и дали съществува 
задължение на държавата да възстановява всички разходи за социално осигуряване.

Изменение 553
Emma McClarkin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Директива 2005/36/ЕО
Член 46 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Платеният стаж трябва да се 
проведе в държава членка под надзора 
на лице, което дава адекватни гаранции 
относно способността си да провежда 
практическо обучение. Той се провежда 
след завършването на обучението по 
параграф 1. Завършването на платения 
стаж трябва да се удостовери със 

3. Стажът се провежда в държава 
членка под надзора на лице, което дава 
адекватни гаранции относно 
способността си да провежда 
практическо обучение. Той се провежда 
след завършването на обучението по 
параграф 1. Завършването на платения 
стаж се удостоверява със свидетелство, 
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свидетелство, което придружава 
удостоверението за професионална 
квалификация.

което придружава удостоверението за 
професионална квалификация.

Or. en

Обосновка

Посочването на заплащането за стажа следва да бъде заличено.

Изменение 554
Heide Rühle

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Директива 2005/36/ЕО
Член 46 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Платеният стаж трябва да се 
проведе в държава членка под надзора 
на лице, което дава адекватни 
гаранции относно способността си да
провежда практическо обучение. Той се 
провежда след завършването на 
обучението по параграф 1.
Завършването на платения стаж
трябва да се удостовери със
свидетелство, което придружава 
удостоверението за професионална 
квалификация.

3. Стажът трябва да се проведе в 
държава членка под надзора или 
ръководството на архитект или
институция, одобрени за тази цел от 
компетентен орган, който е направил 
по подходящ начин проверка на 
способността им да провеждат 
практическо обучение. Завършването на 
стажа трябва да се удостовери с 
официално свидетелство, което е 
издадено от компетентен орган и
придружава удостоверението за 
професионална квалификация.

Or. de

Изменение 555
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Директива 2005/36/ЕО
Член 46 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Платеният стаж трябва да се 
проведе в държава членка под надзора 
на лице, което дава адекватни 
гаранции относно способността си да 
провежда практическо обучение. Той се 
провежда след завършването на 
обучението по параграф 1.
Завършването на платения стаж трябва 
да се удостовери със свидетелство, 
което придружава удостоверението за 
професионална квалификация.

3. Стажът трябва да се проведе в 
държава членка под надзора или 
ръководството на архитект, лице или 
институция, одобрени за тази цел от 
компетентен орган, извършил по 
подходящ начин проверка на
способността им да провеждат
практическо обучение. Завършването на 
платения стаж трябва да се удостовери 
със свидетелство, което е издадено от 
компетентен орган и придружава 
удостоверението за професионална 
квалификация.

Or. de

Изменение 556
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Директива 2005/36/ЕО
Член 46 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Платеният стаж трябва да се 
проведе в държава членка под надзора 
на лице, което дава адекватни гаранции 
относно способността си да провежда 
практическо обучение. Той се провежда 
след завършването на обучението по 
параграф 1. Завършването на платения 
стаж трябва да се удостовери със 
свидетелство, което придружава 
удостоверението за професионална 
квалификация.

3. Стажът трябва да се проведе в 
държава членка под надзора на лице, 
което дава адекватни гаранции относно 
способността си да провежда 
практическо обучение. Той се провежда 
след завършването на обучението по 
параграф 1. Завършването на стажа
трябва да се удостовери със 
свидетелство, което придружава 
удостоверението за професионална 
квалификация.

Or. en
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Изменение 557
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Директива 2005/36/ЕО
Член 46 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Платеният стаж трябва да се 
проведе в държава членка под надзора 
на лице, което дава адекватни гаранции 
относно способността си да провежда 
практическо обучение. Той се провежда 
след завършването на обучението по 
параграф 1. Завършването на платения 
стаж трябва да се удостовери със 
свидетелство, което придружава 
удостоверението за професионална 
квалификация.

3. Стажът трябва да се проведе в 
държава членка под надзора на лице, 
което дава адекватни гаранции относно 
способността си да провежда 
практическо обучение. Той се провежда 
след завършването на обучението по 
параграф 1. Завършването на стажа
трябва да се удостовери със 
свидетелство, което придружава 
удостоверението за професионална 
квалификация.

Or. en

Изменение 558
Robert Rochefort

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Директива 2005/36/EО
Член 46 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Платеният стаж трябва да се 
проведе в държава членка под надзора 
на лице, което дава адекватни гаранции 
относно способността си да провежда 
практическо обучение. Той се провежда 
след завършването на обучението по 
параграф 1. Завършването на 
платения стаж трябва да се удостовери 
със свидетелство, което придружава 
удостоверението за професионална 
квалификация.

3. Стажът по параграф 1 трябва да се 
проведе в държава членка под надзора 
на лице, което дава адекватни гаранции 
относно способността си да провежда 
практическо обучение. Завършването на
този стаж трябва да се удостовери със 
свидетелство, което придружава 
удостоверението за професионална 
квалификация.



AM\916301BG.doc 105/105 PE498.002v01-00

BG

Or. fr


