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Ændringsforslag 406
 Emilie Turunen 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 407
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten kan af de kompetente 
myndigheder i etableringsmedlemsstaten i 
tvivlstilfælde kræve relevante oplysninger 
om, at tjenesteyderen er lovligt etableret, 
om redelig adfærd og om, at tjenesteyderen 
ikke har været idømt faglige disciplinære 
eller strafferetlige sanktioner. I tilfælde af 
kvalifikationskontrol kan de kompetente 
myndigheder i værtsmedlemsstaten 
anmode de kompetente myndigheder i 
etableringsmedlemsstaten om oplysninger 
vedrørende tjenesteyderens 
uddannelsesforløb i det omfang, det er 
nødvendigt for at vurdere, om der er 
betydelige forskelle, som kan skade den
offentlige sikkerhed eller sundhed. De 

1. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten kan af de kompetente 
myndigheder i etableringsmedlemsstaten i 
tvivlstilfælde kræve relevante oplysninger 
om, at tjenesteyderen er lovligt etableret, 
om redelig adfærd og om, at tjenesteyderen 
ikke har været idømt faglige disciplinære 
eller strafferetlige sanktioner. I tilfælde af 
kvalifikationskontrol kan de kompetente 
myndigheder i værtsmedlemsstaten 
anmode de kompetente myndigheder i 
etableringsmedlemsstaten om oplysninger 
vedrørende tjenesteyderens 
uddannelsesforløb i det omfang, det er 
nødvendigt for at vurdere, om der er 
betydelige forskelle, som kan skade 
offentlige interesser. De kompetente 
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kompetente myndigheder i 
etableringsmedlemsstaten meddeler disse 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 56.

myndigheder i etableringsmedlemsstaten 
meddeler disse oplysninger i 
overensstemmelse med artikel 56.

Or. en

Ændringsforslag 408
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) to år efter dette direktivs ikrafttræden 
skal Kommissionen foreslå lovgivning, 
som fastsætter en tilpasning til de fem 
niveauer i artikel 11 og de otte niveauer i 
den europæiske referenceramme for 
kvalifikationer samt inkorporering af det 
europæiske meritoverførselssystem i 
fællesskabsretten

Or. en

Ændringsforslag 409
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a (ny)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 11 – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 finder ikke anvendelse på de 
erhverv i sundhedssektoren, der reguleres 
i artikel 24, 25, 34, 35 og 44.

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

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 11 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Litra c), nr. ii), affattes således: udgår
"
ii) lovreguleret uddannelse eller, hvis det 
drejer sig om lovregulerede erhverv, 
erhvervsuddannelse med særlig struktur, 
med kompetencer ud over det, der angives 
på niveau b, svarende til 
uddannelsesniveauet i nr. i), og som har 
et tilsvarende fagligt niveau og sætter den 
pågældende i stand til at opnå en stilling 
med tilsvarende ansvar og opgaver, 
forudsat at eksamensbeviset er ledsaget af 
en attest fra hjemlandet.
"

Or. de

Begrundelse

 Artikel 11, litra c), nr. ii), i direktiv 2005/36/EF indeholder en henvisning til bilag II, hvori 
højtkvalificerede erhvervsuddannelser sidestilles med akademiske uddannelser med et års 
studium. En ophævelse af bilag II ville betyde, at myndighederne i værtslandet i hvert enkelt 
tilfælde skulle afgøre, om en erhvervskvalifikation hører under artikel 11, litra c), nr. ii.

Ændringsforslag 411
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 11 – litra c – nr. ii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) lovreguleret uddannelse eller, hvis det 
drejer sig om lovregulerede erhverv,
erhvervsuddannelse med særlig struktur,
med kompetencer ud over det, der angives 
på niveau b, svarende til 
uddannelsesniveauet i nr. i), og som har et 
tilsvarende fagligt niveau og sætter den 
pågældende i stand til at opnå en stilling 
med tilsvarende ansvar og opgaver,
forudsat at eksamensbeviset er ledsaget af 
en attest fra hjemlandet.

ii) eller hvis det drejer sig om et 
lovreguleret erhverv, en uddannelse med 
særlig struktur som omhandlet i bilag II, 
der svarer til uddannelsesniveauet i nr. i, 
og som har et tilsvarende fagligt niveau og 
sætter den pågældende i stand til at opnå en 
stilling med tilsvarende ansvar og opgaver. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende tilpasning af listen i bilag II 
for at tage hensyn til uddannelsesforløb,
som opfylder forudsætningerne i stk. 1, 
litra c), nr. ii).

Or. de

Begrundelse

Artikel 11, litra c), nr. ii), i direktiv 2005/36/EF indeholder en henvisning til bilag II, hvori 
sundhedserhverv som f.eks. fysioterapeuter og talepædagoger er anført. Artikel 11, litra c), 
nr. ii), bør bibeholdes i sin nuværende affattelse. Desuden bør muligheden for at tilpasse 
listen i bilag II bevares.

Ændringsforslag 412
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 11 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et eksamensbevis for gennemførelsen af 
et postgymnasialt uddannelsesforløb af 
mindst tre og højst fire års varighed eller af 
tilsvarende varighed på deltidsbasis ved et 
universitet eller en højere læreanstalt eller 
en anden institution på samme niveau eller, 
hvis dette er gældende i hjemlandet, et 
tilsvarende antal meritpoint i henhold til 
det europæiske meritoverførsels- og 

d) et eksamensbevis for gennemførelsen af 
et postgymnasialt uddannelsesforløb af 
mindst tre og højst fire års varighed eller af 
tilsvarende varighed på deltidsbasis ved et 
universitet eller en højere læreanstalt eller 
en anden institution på samme niveau,
som, hvis dette er gældende i hjemlandet,
svarer til et tilsvarende antal meritpoint i 
henhold til det europæiske 
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meritakkumuleringssystem (ECTS), samt 
den erhvervsuddannelse, der eventuelt 
kræves ud over dette postgymnasiale 
uddannelsesforløb

meritoverførsels- og 
meritakkumuleringssystem (ECTS), samt 
den erhvervsuddannelse, der eventuelt 
kræves ud over dette postgymnasiale 
uddannelsesforløb

Or. el

Begrundelse

Muligheden for henvisning til studier i ECTS-meritpoint bør ikke være disjunktivt gældende, 
men derimod henvise til deres varighed.

Ændringsforslag 413
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 11e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) et eksamensbevis for gennemførelsen af 
et postgymnasialt uddannelsesforløb af 
mindst fire års varighed eller af tilsvarende 
varighed på deltidsbasis ved et universitet 
eller en højere læreanstalt eller en anden 
institution på samme niveau eller, hvis 
dette er gældende i hjemlandet, et 
tilsvarende antal meritpoint i henhold til 
det europæiske meritoverførsels- og 
meritakkumuleringssystem (ECTS), samt 
den erhvervsuddannelse, der eventuelt 
kræves ud over dette postgymnasiale 
uddannelsesforløb.

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. en

Ændringsforslag 414
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 11 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) et eksamensbevis for gennemførelsen af 
et postgymnasialt uddannelsesforløb af 
mindst fire års varighed eller af tilsvarende 
varighed på deltidsbasis ved et universitet 
eller en højere læreanstalt eller en anden 
institution på samme niveau eller, hvis 
dette er gældende i hjemlandet, et 
tilsvarende antal meritpoint i henhold til 
det europæiske meritoverførsels- og 
meritakkumuleringssystem (ECTS), samt 
den erhvervsuddannelse, der eventuelt 
kræves ud over dette postgymnasiale 
uddannelsesforløb.

e) et eksamensbevis for gennemførelsen af 
et postgymnasialt uddannelsesforløb af 
mindst fire års varighed eller af tilsvarende 
varighed på deltidsbasis ved et universitet 
eller en højere læreanstalt eller en anden 
institution på samme niveau, som, hvis 
dette er gældende i hjemlandet, svarer til et 
tilsvarende antal meritpoint i henhold til 
det europæiske meritoverførsels- og 
meritakkumuleringssystem (ECTS), samt 
den erhvervsuddannelse, der eventuelt 
kræves ud over dette postgymnasiale 
uddannelsesforløb.

Or. el

Begrundelse

Muligheden for henvisning til studier i meritpoint ECTS bør ikke være disjunktivt gældende, 
men derimod henvise til deres varighed.

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

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra d
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Stk. 2 udgår. udgår

Or. de

Begrundelse

Følgeændring til artikel 11, litra c).
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Ændringsforslag 416
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) 2a. Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
58a vedrørende tilpasning af listen i bilag 
II for at tage hensyn til 
uddannelsesforløb, som opfylder 
forudsætningerne i stk. 1, litra c), nr. ii).

Or. de

Begrundelse

Følgeændring til artikel 11, litra c).

Ændringsforslag 417
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilladelse til adgang til eller udøvelse af 
erhvervet som omhandlet i stk. 1 skal også 
gives til ansøgere, der er i besiddelse af et
kursus- og uddannelsesbevis, jf. artikel 
11, som er udstedt i en anden medlemsstat, 
hvor dette erhverv ikke er lovreguleret.

Tilladelse til adgang til eller udøvelse af 
erhvervet som omhandlet i stk. 1 skal også 
gives til ansøgere, der har udøvet dette 
erhverv på fuld tid i to år inden for de 
foregående 10 år i en anden medlemsstat, 
hvor dette erhverv ikke er lovreguleret, 
hvis ansøgeren er i besiddelse af et eller 
flere kursus- eller uddannelsesbeviser.

Or. de
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Ændringsforslag 418
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilladelse til adgang til eller udøvelse af 
erhvervet som omhandlet i stk. 1 skal også 
gives til ansøgere, der er i besiddelse af et 
kursus- og uddannelsesbevis, jf. artikel 11, 
som er udstedt i en anden medlemsstat, 
hvor dette erhverv ikke er lovreguleret.

Tilladelse til adgang til eller udøvelse af 
erhvervet som omhandlet i stk. 1 skal også 
gives til ansøgere, der har udøvet det 
erhverv, der behandles i omtalte stykke, 
på fuld tid gennem en periode på to år 
inden for de seneste ti år i en anden 
medlemsstat, der ikke har lovreguleret 
dette erhverv, og som er i besiddelse af et 
kursus- og uddannelsesbevis.

Or. el

Begrundelse

Genindførelse af en bestemmelse, eftersom en ophævelse af toårsperioden for udøvelse af et 
erhverv i tilfælde, hvor erhvervet ikke er lovreguleret i oprindelseslandet, fører til 
anerkendelse af eksamensbeviser, men ikke faglige kompetencer.

Ændringsforslag 419
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det drejer sig om et kursus- og 
uddannelsesbevis som nævnt i stk. 1 og 2 
eller et certifikat for lovreguleret 
uddannelse eller erhvervsuddannelse med 
særlig struktur, der svarer til niveauet i 
artikel 11, litra c), nr. i), skal 

3. Hvis det drejer sig om et kursus- og 
uddannelsesbevis som nævnt i stk. 1 og 2 
eller et certifikat for lovreguleret 
uddannelse eller erhvervsuddannelse med 
særlig struktur, der svarer til niveauet i 
artikel 11, litra c), skal værtsmedlemsstaten 
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værtsmedlemsstaten acceptere det niveau, 
der er attesteret eller bekræftet i 
hjemlandet.

acceptere det niveau, der er attesteret eller 
bekræftet i hjemlandet.

Or. de

Begrundelse

Nr. i) i artikel 11 henviser til bilag II i det foreliggende direktiv, hvori også sundhedsfaglige 
erhverv er anført. Af hensyn til mobiliteten bør man også for uddannelsesforløb, der har en 
særlig struktur, anerkende det uddannelsesniveau, der er attesteret eller bekræftet i 
hjemlandet.

Ændringsforslag 420
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det drejer sig om et kursus- og 
uddannelsesbevis som nævnt i stk. 1 og 2 
eller et certifikat for lovreguleret 
uddannelse eller erhvervsuddannelse med 
særlig struktur, der svarer til niveauet i 
artikel 11, litra c), nr. i), skal 
værtsmedlemsstaten acceptere det niveau, 
der er attesteret eller bekræftet i 
hjemlandet.

3. Hvis det drejer sig om et kursus- og 
uddannelsesbevis som nævnt i stk. 1 og 2
eller et certifikat for lovreguleret 
uddannelse eller erhvervsuddannelse med 
særlig struktur, der svarer til niveauet i 
artikel 11, litra c), skal værtsmedlemsstaten 
acceptere det niveau, der er attesteret eller 
bekræftet i hjemlandet.

Or. de

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

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 13 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det drejer sig om et kursus- og 
uddannelsesbevis som nævnt i stk. 1 og 2 
eller et certifikat for lovreguleret 
uddannelse eller erhvervsuddannelse med 
særlig struktur, der svarer til niveauet i 
artikel 11, litra c), nr. i), skal 
værtsmedlemsstaten acceptere det niveau, 
der er attesteret eller bekræftet i 
hjemlandet.

3. Hvis det drejer sig om et kursus- og 
uddannelsesbevis som nævnt i stk. 1 og 2 
eller et certifikat for lovreguleret 
uddannelse eller erhvervsuddannelse med 
særlig struktur, der svarer til niveauet i 
artikel 11, litra c), skal værtsmedlemsstaten 
acceptere det niveau, der er attesteret eller 
bekræftet i hjemlandet.

Or. de

Begrundelse

Nr. ii) i artikel 11, litra c), henviser til bilag II i det foreliggende direktiv, hvori også 
højtkvalificerede erhvervsuddannelser er anført. Når hele artikel 11, litra c), medtages, 
sidestilles disse erhvervsuddannelser med akademiske uddannelser.

Ændringsforslag 422
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 1 og 2 i denne artikel kan 
værtsmedlemsstatens kompetente 
myndighed nægte personer, der er i 
besiddelse af det uddannelsesbevis eller 
kursusbevis, adgang til udøvelse af 
erhvervet på dets område, hvis den 
nationale kvalifikation, som er nødvendig 
for udøvelse af erhvervet, er klassificeret 
under litra d) eller e) i artikel 11.

4. Uanset stk. 1 og 2 i denne artikel kan 
værtsmedlemsstatens kompetente 
myndighed nægte personer, der er i 
besiddelse af det uddannelsesbevis eller 
kursusbevis på det niveau, som kræves af 
værtsmedlemsstaten, adgang til udøvelse 
af erhvervet på dets område, hvis den 
nationale kvalifikation, som er nødvendig 
for udøvelse af erhvervet, er klassificeret 
under litra d) eller e) i artikel 11.

Or. de
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Begrundelse

De nationale kvalifikationsniveauer, navnlig inden for de liberale erhverv (læger, apotekere, 
revisorer, notarer, advokater, rådgivende arkitekter og ingeniører, patentadvokater, dyrlæger 
og tandlæger) bør bevares i betragtning af deres uundværlige og højtkvalificerede ydelser 
inden for centrale livsområder som sundhed, ret og bygningsmiljø.

Ændringsforslag 423
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 1 og 2 i denne artikel kan 
værtsmedlemsstatens kompetente 
myndighed nægte personer, der er i 
besiddelse af det uddannelsesbevis eller
kursusbevis, adgang til udøvelse af 
erhvervet på dets område, hvis den 
nationale kvalifikation, som er nødvendig 
for udøvelse af erhvervet, er klassificeret 
under litra d) eller e) i artikel 11.

4. Uanset stk. 1 og 2 i denne artikel kan 
værtsmedlemsstatens kompetente 
myndighed nægte personer, der er i 
besiddelse af det kursusbevis i henhold til 
artikel 11, litra a), adgang til udøvelse af 
erhvervet på dets område, hvis den 
nationale kvalifikation, som er nødvendig 
for udøvelse af erhvervet, er klassificeret 
under litra d) eller e) i artikel 11.

Or. de

Ændringsforslag 424
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 1 og 2 i denne artikel kan 
værtsmedlemsstatens kompetente 
myndighed nægte personer, der er i 
besiddelse af det uddannelsesbevis eller 
kursusbevis, adgang til udøvelse af 

4. Uanset stk. 1 og 2 i denne artikel kan 
værtsmedlemsstatens kompetente 
myndighed nægte personer, der er i 
besiddelse af det uddannelsesbevis eller 
kursusbevis i henhold til artikel 11, litra 
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erhvervet på dets område, hvis den 
nationale kvalifikation, som er nødvendig 
for udøvelse af erhvervet, er klassificeret 
under litra d) eller e) i artikel 11.

a), adgang til udøvelse af erhvervet på dets 
område, hvis den nationale kvalifikation, 
som er nødvendig for udøvelse af 
erhvervet, er klassificeret under litra d) 
eller e) i artikel 11.

Or. de

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

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 1 og 2 i denne artikel kan 
værtsmedlemsstatens kompetente 
myndighed nægte personer, der er i 
besiddelse af det kursusbevis, adgang til 
udøvelse af erhvervet på dets område, hvis 
den nationale kvalifikation, som er 
nødvendig for udøvelse af erhvervet, er 
klassificeret under litra d) eller e) i artikel 
11.

4. Uanset stk. 1 og 2 i denne artikel kan 
værtsmedlemsstatens kompetente 
myndighed nægte personer, der er i 
besiddelse af det kursusbevis i henhold til 
artikel 11, litra a), adgang til udøvelse af 
erhvervet på dets område, hvis den 
nationale kvalifikation, som er nødvendig 
for udøvelse af erhvervet, er klassificeret 
under litra d) eller e) i artikel 11.

Or. de

Begrundelse

Med den ordning, som Kommissionen foreslår, bliver det muligt at gå fra niveau 1 til niveau 
3. Desuden kan medlemsstaterne med den ordning, som Kommissionen foreslår, nægte et 
skifte fra niveau 3 til niveau 4. Dette kunne føre til en begrænsning af mobiliteten for 
højtkvalificerede erhvervsuddannelser, da disse er indplaceret forskelligt i medlemsstaterne 
på niveau 3 eller niveau 4.

Ændringsforslag 426
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. Medlemsstaterne er dog ikke 
forpligtede til at lade uddannelsesbeviser 
omhandlet i bilag V, punkt 5.6.2, få 
gyldighed med henblik på oprettelse af 
nye apoteker med adgang for 
offentligheden. I forbindelse med 
anvendelsen af dette stykke betragtes 
apoteker, der har været åbne i mindre end 
tre år, også som nye apoteker.

Or. de

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at slette den såkaldte "treårsklausul" på baggrund af den anførte 
domspraksis fra Domstolen. Domstolen har i sin retspraksis ikke sat spørgsmålstegn ved 
ordningens lovlighed, men derimod peget på, at medlemsstaterne har kompetence til selv at 
træffe grundlæggende beslutninger om organisationen af deres apotekervæsen.

Ændringsforslag 427
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Stk. 1 affattes således: udgår
"
1. Artikel 13 er ikke til hinder for, at 
værtsmedlemsstaten af ansøgeren kræver, 
at han gennemgår en prøvetid, der dog 
ikke må overstige tre år, eller går op til en 
egnethedsprøve, såfremt den uddannelse, 
han har fået, omfatter fag eller 
discipliner, der er væsentligt forskellige 
fra dem, der er omfattet af det 
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uddannelsesbevis, som er foreskrevet i 
værtsmedlemsstaten.
"

Or. de

Ændringsforslag 428
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra b
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finder Kommissionen, at den i andet afsnit
omhandlede fravigelse ikke er 
hensigtsmæssig, eller at den ikke er i 
overensstemmelse med EU-retten, 
vedtager den en gennemførelsesafgørelse 
senest seks måneder efter modtagelsen af 
alle nødvendige oplysninger med henblik 
på at anmode den pågældende 
medlemsstat om at undlade at træffe den 
påtænkte foranstaltning. Har 
Kommissionen ikke reageret inden udløbet 
af denne frist, kan fravigelsen anvendes.

Finder Kommissionen, efter at have 
modtaget alle nødvendige oplysninger, at
den i andet afsnit behandlede fravigelse 
ikke er hensigtsmæssig, eller at den ikke er 
i overensstemmelse med EU-lovgivningen, 
anmoder den den pågældende medlemsstat 
om inden for en periode på tre måneder at
afvise at træffe den påtænkte 
foranstaltning. Har Kommissionen ikke 
reageret inden udløbet af denne frist, kan 
fravigelsen anvendes.

Or. el

Begrundelse

I tilfælde, hvor fravigelsen, behørigt begrundet, måtte skønnes nødvendig, bør 
medlemsstaterne have fortrinsret.

Ændringsforslag 429
Sandra Kalniete

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) I stk. 3 indsættes følgende som andet 
afsnit:

udgår

"
Vedrørende erhvervet som notar kan 
værtsmedlemsstaten i forbindelse med 
fastsættelsen af 
udligningsforanstaltningen tage hensyn 
til de specifikke aktiviteter inden for dette 
erhverv, som udføres på dens område, 
navnlig for så vidt angår valget af, 
hvilken lov der skal anvendes.
"

Or. en

Ændringsforslag 430
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) I stk. 3 indsættes følgende som andet 
afsnit:

udgår

"
Vedrørende erhvervet som notar kan 
værtsmedlemsstaten i forbindelse med 
fastsættelsen af 
udligningsforanstaltningen tage hensyn 
til de specifikke aktiviteter inden for dette 
erhverv, som udføres på dens område, 
navnlig for så vidt angår valget af, 
hvilken lov der skal anvendes.
"

Or. fr
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Ændringsforslag 431
Othmar Karas, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vedrørende erhvervet som notar kan 
værtsmedlemsstaten i forbindelse med 
fastsættelsen af udligningsforanstaltningen 
tage hensyn til de specifikke aktiviteter 
inden for dette erhverv, som udføres på 
dens område, navnlig for så vidt angår 
valget af, hvilken lov der skal anvendes.

Vedrørende erhvervet som notar kan 
værtsmedlemsstaten i forbindelse med 
fastsættelsen af udligningsforanstaltningen 
tage hensyn til de specifikke aktiviteter 
inden for dette erhverv, som udføres på 
dens område, navnlig for så vidt angår 
valget af, hvilken lov der skal anvendes.

Værtsmedlemsstaten kan kræve, at 
ansøgeren skal gennemgå en prøvetid på 
højst seks måneder forud for adgangen til 
egnethedstesten.

Or. en

Begrundelse

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 
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.



AM\916301DA.doc 19/96 PE498.002v01-00

DA

Ændringsforslag 432
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra d
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på anvendelsen af stk. 1 og 
5 forstås ved "fag eller discipliner, der er 
væsentligt forskellige", fag eller 
discipliner, som er væsentlige for 
udøvelsen af erhvervet, og med hensyn til 
hvilke den uddannelse, migranten har fået, 
udviser væsentlige forskelle i indhold i 
forhold til den uddannelse, der kræves i 
værtsmedlemsstaten.

4. Med henblik på anvendelsen af stk. 1 og 
5 forstås ved "fag eller discipliner, der er 
væsentligt forskellige", fag eller 
discipliner, som det er væsentligt have 
viden om og kompetence i for udøvelsen af 
erhvervet, og med hensyn til hvilke den 
uddannelse, migranten har fået, udviser 
væsentlige forskelle i indhold i forhold til 
den uddannelse, der kræves i 
værtsmedlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 433
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra d
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på anvendelsen af stk. 1 og 
5 forstås ved "fag eller discipliner, der er 
væsentligt forskellige", fag eller 
discipliner, som er væsentlige for 
udøvelsen af erhvervet, og med hensyn til 
hvilke den uddannelse, migranten har fået, 
udviser væsentlige forskelle i indhold i 
forhold til den uddannelse, der kræves i 
værtsmedlemsstaten.

4. Med henblik på anvendelsen af stk. 1 og 
5 forstås ved "fag eller discipliner, der er 
væsentligt forskellige", fag eller 
discipliner, som er væsentlige for 
udøvelsen af erhvervet, og med hensyn til 
hvilke den uddannelse, migranten har fået, 
udviser væsentlige forskelle i varighed 
eller indhold i forhold til den uddannelse, 
der kræves i værtsmedlemsstaten.

Or. fr
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Ændringsforslag 434
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra d
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Stk. 1 anvendes under overholdelse af 
proportionalitetsprincippet. Hvis 
værtsmedlemsstaten således agter at kræve 
af ansøgeren, at han gennemgår en prøvetid 
eller går op til en egnethedsprøve, skal den 
forud herfor kontrollere, om de 
kundskaber, færdigheder og kompetencer, 
ansøgeren har erhvervet i løbet af sin 
erhvervserfaring og gennem livslang 
læring i en medlemsstat eller et tredjeland, 
helt eller delvist dækker de i stk. 4 
omhandlede fag eller discipliner, der er 
væsentligt forskellige.

5. Stk. 1 anvendes under overholdelse af 
proportionalitetsprincippet. Hvis 
værtsmedlemsstaten således agter at kræve 
af ansøgeren, at han gennemgår en prøvetid 
eller går op til en egnethedsprøve, skal den 
forud herfor kontrollere, om de
erhvervsrelaterede kundskaber, 
færdigheder og kompetencer, ansøgeren 
har erhvervet i løbet af sin erhvervserfaring 
i en medlemsstat eller et tredjeland, helt 
eller delvist dækker de i stk. 4 omhandlede 
fag eller discipliner, der er væsentligt 
forskellige.

Or. de

Ændringsforslag 435
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra e
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) redegøre for disse væsentlige forskelle 
med hensyn til indhold

c) redegøre for disse væsentlige forskelle 
med hensyn til indhold og for, hvilke 
konsekvenser de har for 
erhvervsudøverens kapacitet til at udøve 
sit erhverv på tilfredsstillende vis på 
værtsmedlemsstatens område

Or. fr
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Ændringsforslag 436
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra e
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 14 – stk. 6 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) redegøre for, hvorfor ansøgeren som 
følge af disse væsentlige forskelle ikke 
kan udøve sit erhverv på tilfredsstillende 
vis på værtsmedlemsstatens område

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 437
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra e
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 14 – stk. 6 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) redegøre for, hvorfor disse væsentlige 
forskelle ikke kan udlignes af de 
kundskaber, færdigheder og kompetencer, 
som ansøgeren har erhvervet gennem 
erhvervserfaring og livslang læring.

e) redegøre for, hvorfor disse væsentlige 
forskelle ikke kan udlignes af de 
kundskaber, færdigheder og kompetencer, 
som ansøgeren har erhvervet gennem 
erhvervserfaring og livslang læring
certificeret af kompetente myndigheder.

Or. el

Begrundelse

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

Ændringsforslag 438
Olga Sehnalová
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra e
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 14 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Egnethedsprøven, som er omhandlet i 
stk. 1, skal afholdes mindst to gange 
årligt, og ansøgerne skal kunne få lov til at 
tage prøven om mindst en gang, hvis de 
ikke består den første prøve.

7. Medlemsstaterne sikrer, at
egnethedsprøven, som er omhandlet i stk. 
1, kan afholdes senest seks måneder efter 
fastsættelse af en 
udligningsforanstaltning for en konkret 
ansøger, der har ansøgt om anerkendelse 
af en kvalifikation. Ansøgerne skal kunne 
få lov til at tage prøven om mindst en gang, 
hvis de ikke består den første prøve.

Or. cs

Begrundelse

Medlemsstaterne ville ellers være tvunget til at tilbyde en egnethedsprøve to gange om året, 
selv om der ikke er blevet ansøgt om anerkendelse af en kvalifikation. Navnlig ved erhverv, 
der ikke er så mobile, og små medlemsstater, ville disse foranstaltninger medføre en 
overflødig og overdreven administrativ byrde.

Ændringsforslag 439
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra f (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 14 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Efter artikel 8 tilføjes følgende nye 
stykke:
Med henblik på anvendelsen af stykke 
1-8 skal de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne fra [indsæt dato -
dagen efter den dato, der er anført i 
første afsnit af stk. 1 i artikel 3] og 
hvert fjerde år herefter indsende 
offentligt tilgængelige rapporter til 
Kommissionen og de øvrige 
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medlemsstater om deres afgørelser 
vedrørende 
udligningsforanstaltninger, herunder 
begrundelserne for disse 
foranstaltninger, samt om der er 
opnået fremskridt med hensyn til 
yderligere koordinering med andre 
medlemsstater, bl.a. gennem fælles 
uddannelsesprincipper.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring har til formål at sikre gennemsigtighed og koordinering mellem 
medlemsstaterne i forbindelse med anvendelsen af udligningsforanstaltninger.

Ændringsforslag 440
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 17 ny

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13 a) Medlemsstaterne må kun kræve, at 
erhvervsudøvere fra andre medlemsstater 
skal fremlægge bevis for, at de har 
gennemført løbende videreuddannelse, 
hvis værtsmedlemsstaten kræver af deres 
egne statsborgere, at de gennemgår disse 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 441
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 a (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Kapitel III – overskrift og bestemmelser

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a) Overskriften til kapitel III affattes 
således:
"Anerkendelse på grundlag af et fælles 
sæt af mindstekrav til og niveauer for 
uddannelse"
(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. fr

Ændringsforslag 442
Heide Rühle, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende tilpasning af listerne over 
former for virksomhed i bilag IV, som i 
medfør af artikel 16 er omfattet af 
anerkendelse af erhvervserfaring, med 
henblik på ajourføring eller tydeliggørelse 
af nomenklaturen, forudsat at dette ikke
indebærer en begrænsning af 
virksomheden i de enkelte kategorier.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende tilpasning af listerne over 
former for virksomhed i bilag IV, som i 
medfør af artikel 16 er omfattet af 
anerkendelse af erhvervserfaring, med 
henblik på ajourføring eller tydeliggørelse 
af nomenklaturen, forudsat at dette
hverken indebærer en begrænsning af 
virksomheden i de enkelte kategorier, eller 
at former for virksomhed, som allerede er 
opført på en liste i bilag IV, bliver flyttet 
til en anden liste.

Or. de



AM\916301DA.doc 25/96 PE498.002v01-00

DA

Ændringsforslag 443
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 21 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) Artikel 21, stk. 4, 6 og 7, udgår. 15) Artikel 21, stk. 7, udgår.

Or. de

Ændringsforslag 444
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 a (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 21 – stk. 8 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a) En medlemsstat kan kræve, at 
erhvervsudøvere, der har bevis for de 
formelle kvalifikationer anført i bilag V, 
punkt 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 og 5.7.1, kun skal være 
omfattet af bestemmelserne i stk. 1, hvis 
de har opnået deres kvalifikationer inden 
for de foregående tre år eller via en 
attestering fra en kompetent myndighed 
eller anden relevant organisation kan 
godtgøre, at de faktisk og lovligt har 
udøvet den pågældende form for 
virksomhed i tre på hinanden følgende år 
i løbet af de fem år, der går forud for 
udstedelsen af attestationen. Hvis en 
sådan ikke kan fremlægges, kan 
medlemsstaten vurdere en 
erhvervsudøvers kvalifikation i henhold til 
bestemmelserne i kapitel I, afsnit III, eller 
give begrænset adgang til erhvervet i 
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overensstemmelse med national 
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør gøre det muligt for de kompetente myndigheder at kæde automatisk 
anerkendelse sammen med et krav om godtgørelse for relevant faglig erfaring af nyere dato.

Ændringsforslag 445
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 a (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15 a) Artikel 21, stk. 4, affattes således:
4) Medlemsstaterne er dog ikke 
forpligtede til at lade uddannelsesbeviser 
omhandlet i bilag V, punkt 5.6.2, få 
gyldighed med henblik på oprettelse af 
nye apoteker med adgang for 
offentligheden. I forbindelse med 
anvendelsen af dette stykke betragtes 
apoteker, der har været åbne i mindre end 
tre år, også som nye apoteker.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaternes regler for etablering af apoteker er fortsat forskellige, og treårsklausulen 
bør derfor bevares.

Ændringsforslag 446
Heide Rühle

Forslag til direktiv



AM\916301DA.doc 27/96 PE498.002v01-00

DA

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 21a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede underretning 
ledsages af en rapport, der dokumenterer, 
at uddannelsesbeviserne er i 
overensstemmelse med kravene i dette 
direktiv. Rapporten udstedes af den 
myndighed, der er udpeget af 
medlemsstaten, og som har kapacitet til at 
vurdere, om uddannelsesbeviserne er i 
overensstemmelse med dette direktiv.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 447
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 21a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede underretning 
ledsages af en rapport, der dokumenterer, 
at uddannelsesbeviserne er i 
overensstemmelse med kravene i dette 
direktiv. Rapporten udstedes af den 
myndighed, der er udpeget af 
medlemsstaten, og som har kapacitet til at 
vurdere, om uddannelsesbeviserne er i 
overensstemmelse med dette direktiv.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 448
Sari Essayah, Hannu Takkula

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 21a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede underretning 
ledsages af en rapport, der dokumenterer, 
at uddannelsesbeviserne er i 
overensstemmelse med kravene i dette 
direktiv. Rapporten udstedes af den 
myndighed, der er udpeget af 
medlemsstaten, og som har kapacitet til at 
vurdere, om uddannelsesbeviserne er i 
overensstemmelse med dette direktiv.

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 449
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 21a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Finder Kommissionen, at de i stk. 1 
meddelte akter ikke er i overensstemmelse 
med dette direktiv, vedtager den en 
gennemførelsesafgørelse om den 
manglende overensstemmelse senest seks
måneder efter modtagelsen af alle 
nødvendige oplysninger.

4. Finder Kommissionen, at de i stk. 1 
meddelte akter ikke er i overensstemmelse 
med dette direktiv, vedtager den en 
gennemførelsesafgørelse om den 
manglende overensstemmelse senest seks 
måneder efter modtagelsen af alle 
nødvendige oplysninger i henhold til 
proceduren i artikel 58, stk. 2.

Or. de

Ændringsforslag 450
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17) I artikel 22 indsættes som stk. 2: udgår
"
Med henblik på anvendelsen af stk. 1, 
litra b), fremsender de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne fra 
[indsæt dato - dagen efter datoen i artikel 
3, stk. 1, første afsnit] og derefter hvert 
femte år offentligt tilgængelige rapporter 
til Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater om deres efter- og 
videreuddannelsesprocedurer for læger, 
speciallæger og sygeplejersker med 
ansvar for den almene sundheds- og 
sygepleje, tandlæger, specialtandlæger, 
dyrlæger, jordemødre og farmaceuter.
"

Or. de

Begrundelse

For at undgå unødvendig administration.

Ændringsforslag 451
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på anvendelsen af stk. 1, litra 
b), fremsender de kompetente myndigheder 
i medlemsstaterne fra [indsæt dato - dagen 
efter datoen i artikel 3, stk. 1, første afsnit] 
og derefter hvert femte år offentligt 
tilgængelige rapporter til Kommissionen 

Med henblik på anvendelsen af stk. 1, litra 
b), fremsender de kompetente myndigheder 
i medlemsstaterne fra [indsæt dato - dagen 
efter datoen i artikel 3, stk. 1, første afsnit] 
og derefter hvert femte år offentligt 
tilgængelige rapporter til Kommissionen 



PE498.002v01-00 30/96 AM\916301DA.doc

DA

og de øvrige medlemsstater om deres efter-
og videreuddannelsesprocedurer for læger, 
speciallæger og sygeplejersker med ansvar 
for den almene sundheds- og sygepleje, 
tandlæger, specialtandlæger, dyrlæger, 
jordemødre og farmaceuter.

og de øvrige medlemsstater om deres efter-
og videreuddannelsesprocedurer for læger, 
speciallæger og sygeplejersker med ansvar 
for den almene sundheds- og sygepleje, 
tandlæger, specialtandlæger, dyrlæger, 
jordemødre og farmaceuter.

Medlemsstaterne skal have ordninger, der 
sikrer, at ansatte i sundhedssektoren 
regelmæssigt kan ajourføre deres 
kompetencer gennem løbende 
videreuddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 452
Louis Grech

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på anvendelsen af stk. 1, litra 
b), fremsender de kompetente myndigheder 
i medlemsstaterne fra [indsæt dato - dagen 
efter datoen i artikel 3, stk. 1, første afsnit] 
og derefter hvert femte år offentligt 
tilgængelige rapporter til Kommissionen 
og de øvrige medlemsstater om deres efter-
og videreuddannelsesprocedurer for læger, 
speciallæger og sygeplejersker med ansvar 
for den almene sundheds- og sygepleje, 
tandlæger, specialtandlæger, dyrlæger, 
jordemødre og farmaceuter.

Med henblik på anvendelsen af stk. 1, litra 
b), fremsender de kompetente myndigheder 
i medlemsstaterne fra [indsæt dato - dagen 
efter datoen i artikel 3, stk. 1, første afsnit] 
og derefter hvert femte år offentligt 
tilgængelige, klare, forståelige og let 
tilgængelige evalueringsrapporter til 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
om deres efter- og 
videreuddannelsesprocedurer for læger, 
speciallæger og sygeplejersker med ansvar 
for den almene sundheds- og sygepleje, 
tandlæger, specialtandlæger, dyrlæger, 
jordemødre og farmaceuter.

Or. en

Ændringsforslag 453
Constance Le Grip



AM\916301DA.doc 31/96 PE498.002v01-00

DA

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på anvendelsen af stk. 1, litra 
b), fremsender de kompetente myndigheder 
i medlemsstaterne fra [indsæt dato - dagen 
efter datoen i artikel 3, stk. 1, første afsnit] 
og derefter hvert femte år offentligt 
tilgængelige rapporter til Kommissionen 
og de øvrige medlemsstater om deres efter-
og videreuddannelsesprocedurer for 
læger, speciallæger og sygeplejersker med 
ansvar for den almene sundheds- og 
sygepleje, tandlæger, specialtandlæger, 
dyrlæger, jordemødre og farmaceuter.

Med henblik på anvendelsen af stk. 1, litra 
b), fremsender de kompetente myndigheder 
i medlemsstaterne fra [indsæt dato - dagen 
efter datoen i artikel 3, stk. 1, første afsnit] 
og derefter hvert femte år offentligt 
tilgængelige rapporter til Kommissionen 
og de øvrige medlemsstater om deres
løbende videreuddannelse for læger, 
speciallæger og sygeplejersker med ansvar 
for den almene sundheds- og sygepleje, 
tandlæger, specialtandlæger, dyrlæger, 
jordemødre og farmaceuter.
Medlemsstaterne skal have ordninger, der 
sikrer, at erhvervsudøvere regelmæssigt 
kan ajourføre deres færdigheder og viden 
om fagetiske regler gennem en eller 
anden form for løbende videreuddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 454
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på anvendelsen af stk. 1, litra 
b), fremsender de kompetente myndigheder 
i medlemsstaterne fra [indsæt dato - dagen 
efter datoen i artikel 3, stk. 1, første afsnit] 
og derefter hvert femte år offentligt 
tilgængelige rapporter til Kommissionen 
og de øvrige medlemsstater om deres efter-
og videreuddannelsesprocedurer for læger, 

Med henblik på anvendelsen af stk. 1, litra 
b), fremsender de kompetente myndigheder 
i medlemsstaterne fra [indsæt dato - dagen 
efter datoen i artikel 3, stk. 1, første afsnit] 
og derefter hvert femte år offentligt 
tilgængelige rapporter til Kommissionen 
og de øvrige medlemsstater om deres efter-
og videreuddannelsesprocedurer for læger, 
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speciallæger og sygeplejersker med ansvar 
for den almene sundheds- og sygepleje, 
tandlæger, specialtandlæger, dyrlæger, 
jordemødre og farmaceuter.

speciallæger og sygeplejersker med ansvar 
for den almene sundheds- og sygepleje, 
tandlæger, specialtandlæger, dyrlæger,
specialdyrlæger, jordemødre, farmaceuter
og specialfarmaceuter.

Or. en

Ændringsforslag 455
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal have ordninger, 
der sikrer, at ansatte i sundhedssektoren 
regelmæssigt kan ajourføre deres 
kompetencer gennem løbende 
videreuddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 456
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den medicinske grunduddannelse omfatter 
mindst fem års studier eller tilsvarende 
ECTS-meritpoint, hvilket omfatter mindst 
5 500 timers teoretisk og praktisk 
undervisning ved et universitet eller under 
tilsyn af et universitet.

Den medicinske grunduddannelse omfatter 
mindst seks års studier eller tilsvarende 
ECTS-meritpoint, hvilket omfatter mindst 
5 500 timers teoretisk og praktisk 
undervisning ved et universitet eller under 
tilsyn af et universitet.

For personer, som påbegyndte deres 
studier inden den 1. januar 1972, kan den 
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i første afsnit omhandlede uddannelse 
omfatte en praktisk heltidsuddannelse på 
universitetsniveau af seks måneders 
varighed under tilsyn af de kompetente 
myndigheder.
Uanset første afsnit kan medlemsstaterne 
undtagelsesvis i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 21a indberette et 
uddannelsesprogram, der består af mindst 
seks års studier eller tilsvarende ECTS-
meritpoint, forudsat at programmet 
omfatter mindst 5 500 timers teoretisk og 
praktisk undervisning ved et universitet 
eller under tilsyn af et universitet. I dette 
tilfælde skal rapporten i henhold til 
artikel 21a, stk. 2, være ledsaget af en 
supplerende evaluering foretaget af et 
uafhængigt organ, som bekræfter, at 
uddannelsesprogrammet er af 
tilstrækkelig høj kvalitet og opfylder 
kravene i dette direktiv.

Or. fr

Ændringsforslag 457
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den medicinske grunduddannelse omfatter 
mindst fem års studier eller tilsvarende 
ECTS-meritpoint, hvilket omfatter mindst 
5 500 timers teoretisk og praktisk 
undervisning ved et universitet eller under 
tilsyn af et universitet.

Den medicinske grunduddannelse omfatter 
mindst seks års studier eller tilsvarende 
ECTS-meritpoint, hvilket omfatter mindst 
5 500 timers teoretisk og praktisk 
undervisning ved et universitet eller under 
tilsyn af et universitet.

Or. sv
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Ændringsforslag 458
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den medicinske grunduddannelse omfatter 
mindst fem års studier eller tilsvarende 
ECTS-meritpoint, hvilket omfatter mindst 
5 500 timers teoretisk og praktisk 
undervisning ved et universitet eller under 
tilsyn af et universitet.

Den medicinske grunduddannelse omfatter 
mindst fem års studier eller desuden
tilsvarende ECTS-meritpoint, hvilket 
omfatter mindst 5 500 timers teoretisk og 
praktisk undervisning ved et universitet 
eller under tilsyn af et universitet.

Or. de

Begrundelse

Fordelingen af ECTS-meritpoint er meget forskellig i Europa. Angivelsen i ECTS må derfor 
ikke erstatte de andre kriterier, men kan kun oplyses supplerende.

Ændringsforslag 459
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den medicinske grunduddannelse omfatter 
mindst fem års studier eller tilsvarende 
ECTS-meritpoint, hvilket omfatter mindst 
5 500 timers teoretisk og praktisk 
undervisning ved et universitet eller under 
tilsyn af et universitet.

Den medicinske grunduddannelse omfatter 
mindst seks års studier eller tilsvarende 
ECTS-meritpoint, hvilket omfatter mindst 
5 500 timers teoretisk og praktisk 
undervisning ved et universitet eller under 
tilsyn af et universitet.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at opretholde minimumsuddannelsesniveauet som fastlagt i det nuværende 
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direktiv 2005/36/EF, nemlig seks år, med henblik på at sikre en harmonisering på højt niveau 
af uddannelsessystemerne. Det er også nødvendigt for at tage hensyn til bl.a. 
praktikanttjeneste på et hospital.

Ændringsforslag 460
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra b
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende indsættes som stk. 4: udgår
"
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende foranstaltninger, der 
præciserer:
a) det fyldestgørende kendskab til 
videnskaber, som omhandlet i stk. 3, litra 
a), i overensstemmelse med de 
videnskabelige og teknologiske fremskridt 
og den nødvendige kompetence, som et 
sådant kendskab bør give anledning til
b) det tilstrækkelige kendskab til de 
emner, der er omhandlet i stk. 3, litra b), 
og den nødvendige kompetence til at opnå 
et sådant kendskab i overensstemmelse 
med de videnskabelige fremskridt og 
udviklingen på uddannelsesområdet i 
medlemsstaterne
c) det fyldestgørende kendskab til kliniske 
discipliner og behandlinger, som 
omhandlet i stk. 3, litra c), og den 
nødvendige kompetence, som et sådant 
kendskab bør give anledning til på 
baggrund af den videnskabelige og 
tekniske udvikling
d) den passende kliniske erfaring, som 
omhandlet i stk. 3, litra d), og den 
nødvendige kompetence, som en sådan 
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erfaring bør give anledning til på 
baggrund af de videnskabelige og 
teknologiske fremskridt og udviklingen på 
uddannelsesområdet i medlemsstaterne.
"

Or. de

Ændringsforslag 461
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra b
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende foranstaltninger, der 
præciserer:

Kommissionen tillægges beføjelser til¸ 
efter høringer med 
erhvervsorganisationer, jf. artikel 58, litra 
a) (ny), og integrering af deres forslag, at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende foranstaltninger, der 
præciserer:

Or. en

Ændringsforslag 462
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 – litra a a (ny)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 2 affattes således:
2) Speciallægeuddannelsen omfatter 
teoretisk og praktisk undervisning og 
finder sted på et universitet, på et 
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universitetssygehus eller efter 
omstændighederne i en anden institution 
inden for sundhedsområdet, der er 
godkendt til dette formål af de kompetente 
myndigheder eller organer.
Medlemsstaterne sikrer, at de i bilag V, 
nr. 5.1.3, anførte mindstekrav til 
speciallægeuddannelsens varighed og 
indhold for de forskellige specialer 
overholdes. Uddannelsen finder sted 
under tilsyn af de kompetente 
myndigheder eller organer. Den omfatter 
speciallægekandidatens personlige 
deltagelse i de pågældende afdelingers 
virksomhed og ansvar.

Or. de

Begrundelse

Der bør for hele EU findes en definition af lægen og lægefaget, som er almengyldig med 
hensyn til tid og indhold, så der derved sikres en fælles kontrol af viden, praktiske 
færdigheder og almene faglige færdigheder. Ved udarbejdelsen af kriterierne bør 
Kommissionen også benytte sig af de europæiske faglige sammenslutningers sagkundskab. 
Dette forslag bør give anledning til en diskussion om tilsvarende 
harmoniseringsforanstaltninger.

Ændringsforslag 463
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 – litra a a (ny)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Stk. 2 affattes således:
2. Medlemsstaterne sikrer, at kravene til 
speciallægeuddannelser opfylder følgende 
grundlæggende betingelser:
a) Videreuddannelsen tager mindst fem 
år, hvilket også kan udtrykkes 
supplerende i tilsvarende ECTS-
meritpoint. Denne uddannelse finder sted 
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under tilsyn af de kompetente 
myndigheder eller organer. Den omfatter 
speciallægekandidatens personlige 
deltagelse i de pågældende afdelingers 
virksomhed og ansvar.
b)Den giver sikkerhed for, at 
speciallægekandidaten har opnået 
kompetencer inden for følgende områder:
i) kommunikation
ii) problemløsning
iii) anvendelse af viden og videnskab
iv) undersøgelse af patienter
v) omgang med/behandling af patienter
vi) brug af den sociale og 
samfundsmæssige kontekst i forbindelse 
med sundhedspleje
vii) selvrefleksion.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en ajourføring af speciallægeuddannelsen.

Ændringsforslag 464
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 – litra b
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 25 – stk. 3 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan i national 
lovgivning fastsætte bestemmelser, 
hvorefter der kan gives delvis dispensation 
for dele af speciallægeuddannelsen, hvis 
disse dele af uddannelsen allerede er 
gennemført under et andet 
specialuddannelsesforløb, som er nævnt i 
punkt 5.1.3 i bilag V, og forudsat at 
erhvervsudøveren allerede har opnået dette 

3a. Medlemsstaterne kan i national 
lovgivning fastsætte bestemmelser, 
hvorefter der kan gives delvis dispensation 
for dele af speciallægeuddannelsen, hvis 
disse dele af uddannelsen allerede er 
gennemført under et andet 
specialuddannelsesforløb, som er nævnt i 
punkt 5.1.3 i bilag V, og forudsat at 
erhvervsudøveren allerede har opnået dette 
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tidligere kvalifikationsbevis som 
speciallæge i den pågældende medlemsstat.
Medlemsstaterne sikrer, at den 
dispensation, der gives, ikke omfatter 
mere end en tredjedel af 
minimumsvarigheden af 
speciallægeuddannelsen som nævnt i 
punkt 5.1.3 i bilag V.

tidligere kvalifikationsbevis som 
speciallæge i den pågældende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 465
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende tilpasninger af uddannelsernes 
mindstevarighed, som omhandlet i punkt 
5.1.3 i bilag V, til den videnskabelige og 
teknologiske udvikling.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a i 
samarbejde med de europæiske faglige 
sammenslutninger vedrørende tilpasninger 
af minimumskravene til uddannelsens 
varighed og indhold, som omhandlet i 
punkt 5.1.3 i bilag V.

Or. de

Begrundelse

Der bør for hele EU findes en definition af lægen og lægefaget, som er almengyldig med 
hensyn til tid og indhold, så der derved sikres en fælles kontrol af viden, praktiske 
færdigheder og almene faglige færdigheder. Ved udarbejdelsen af kriterierne bør 
Kommissionen også benytte sig af de europæiske faglige sammenslutningers sagkundskab. 
Dette forslag bør give anledning til en diskussion om tilsvarende 
harmoniseringsforanstaltninger.

Ændringsforslag 466
Emilie Turunen
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende tilpasninger af uddannelsernes 
mindstevarighed, som omhandlet i punkt 
5.1.3 i bilag V, til den videnskabelige og 
teknologiske udvikling.

Kommissionen tillægges beføjelser til,
efter høring af faglige organer, jf. artikel 
58, litra a) (nyt), og integrering af deres 
forslag, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende tilpasninger af uddannelsernes 
mindstevarighed, som omhandlet i punkt 
5.1.3 i bilag V, til den videnskabelige og 
teknologiske udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 467
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende tilføjelse til bilag V, punkt 5.1.3, 
af nye lægespecialer, som er fælles for 
mindst en tredjedel af medlemsstaterne, 
med henblik på ajourføring af dette 
direktiv under hensyn til ændringer i de 
nationale lovgivninger.

Kommissionen tillægges beføjelser til,
efter høring af faglige organer, jf. artikel 
58, litra a) (nyt), og integrering af deres 
forslag, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende tilføjelse til bilag V, punkt 5.1.3, 
af nye lægespecialer, som er fælles for 
mindst en tredjedel af medlemsstaterne, 
med henblik på ajourføring af dette 
direktiv under hensyn til ændringer i de 
nationale lovgivninger.

Or. en
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Ændringsforslag 468
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Adgang til uddannelsen som 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje forudsætter 12 års 
almen skolegang afsluttet med et 
eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis, udstedt af de 
kompetente myndigheder eller organer i en 
medlemsstat, eller med et certifikat som 
bevis for bestået adgangseksamen på 
samme niveau til sygeplejeskolerne.

1. Adgang til uddannelsen som 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje forudsætter mindst 
10 års almen skolegang afsluttet med et 
eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis, udstedt af de 
kompetente myndigheder eller organer i en 
medlemsstat, eller med et certifikat som 
bevis for bestået adgangseksamen på 
samme niveau til sygeplejeskolerne. Dette 
berører ikke medlemsstaternes ret til på 
nationalt plan at kræve en længere almen 
skolegang som en betingelse for adgang 
til uddannelsen.

Or. de

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 469
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Adgang til uddannelsen som 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje forudsætter 12 års 
almen skolegang afsluttet med et 
eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis, udstedt af de 
kompetente myndigheder eller organer i en 
medlemsstat, eller med et certifikat som 
bevis for bestået adgangseksamen på 
samme niveau til sygeplejeskolerne.

1. Adgang til uddannelsen som 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje forudsætter 12 års 
almen skolegang afsluttet med et 
eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis, udstedt af de 
kompetente myndigheder eller organer i en 
medlemsstat, eller med et certifikat som 
bevis for bestået adgangseksamen på 
samme niveau til sygeplejeskolerne eller 
en ligeværdig uddannelse.

Or. de

Ændringsforslag 470
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Adgang til uddannelsen som 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje forudsætter 12 års 
almen skolegang afsluttet med et 
eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis, udstedt af de 
kompetente myndigheder eller organer i en 
medlemsstat, eller med et certifikat som 
bevis for bestået adgangseksamen på 
samme niveau til sygeplejeskolerne.

1. Adgang til uddannelsen som 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje forudsætter, at der 
er gennemført mindst ti år ud af 12 års 
almen skolegang, der desuden skal 
afsluttes inden for uddannelsesperioden. 
Gennemførelsen af de 12 års almene 
skolegang skal attesteres med et 
eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis, udstedt af de 
kompetente myndigheder eller organer i en 
medlemsstat, eller med et certifikat som 
bevis for bestået adgangseksamen på 
samme niveau.

Or. en
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Ændringsforslag 471
Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Adgang til uddannelsen som 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje forudsætter 12 års 
almen skolegang afsluttet med et 
eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis, udstedt af de 
kompetente myndigheder eller organer i en 
medlemsstat, eller med et certifikat som 
bevis for bestået adgangseksamen på 
samme niveau til sygeplejeskolerne.

1. Adgang til uddannelsen som 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje forudsætter 10 års 
almen skolegang afsluttet med et 
eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis, udstedt af de 
kompetente myndigheder eller organer i en 
medlemsstat, eller med et certifikat som 
bevis for bestået adgangseksamen på 
samme niveau til sygeplejeskolerne.

Or. de

Ændringsforslag 472
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Adgang til uddannelsen som 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje forudsætter 12 års 
almen skolegang afsluttet med et 
eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis, udstedt af de 
kompetente myndigheder eller organer i en 
medlemsstat, eller med et certifikat som 
bevis for bestået adgangseksamen på 
samme niveau til sygeplejeskolerne.

1. Adgang til uddannelsen som 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje forudsætter 12 års 
almen skolegang eller almen skolegang og 
erhvervsuddannelse afsluttet med et 
eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis, udstedt af de 
kompetente myndigheder eller organer i en 
medlemsstat, eller med et certifikat som 
bevis for bestået adgangseksamen på 
samme niveau til sygeplejeskolerne.
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Or. fi

Ændringsforslag 473
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Adgang til uddannelsen som 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje forudsætter 12 års 
almen skolegang afsluttet med et 
eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis, udstedt af de 
kompetente myndigheder eller organer i en 
medlemsstat, eller med et certifikat som 
bevis for bestået adgangseksamen på 
samme niveau til sygeplejeskolerne.

1. Adgang til uddannelsen som 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje forudsætter mindst 
10 års almen skolegang afsluttet med et 
eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis, udstedt af de 
kompetente myndigheder eller organer i en 
medlemsstat, eller med et certifikat som 
bevis for bestået adgangseksamen på 
samme niveau til sygeplejeskolerne.

Or. de

Ændringsforslag 474
Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Adgang til uddannelsen som 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje forudsætter 12 års 
almen skolegang afsluttet med et 
eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis, udstedt af de 
kompetente myndigheder eller organer i en 
medlemsstat, eller med et certifikat som 
bevis for bestået adgangseksamen på 

1. Adgang til uddannelsen som 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje forudsætter 12 års 
almen skolegang, med en 
overgangsperiode på 5 år fra 
ikrafttrædelsesdatoen for dette direktiv,
afsluttet med et eksamensbevis, certifikat 
eller andet kvalifikationsbevis, udstedt af 
de kompetente myndigheder eller organer i 
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samme niveau til sygeplejeskolerne. en medlemsstat, eller med et certifikat som 
bevis for bestået adgangseksamen på 
samme niveau til sygeplejeskolerne.

Or. en

Begrundelse

For at forbedre kvaliteten af sygeplejen i et stadig mere komplekst sundhedssystem kræves en 
forbedring af uddannelseskvaliteten. Mange medlemsstater har allerede indført 12 års almen 
skolegang som forudsætning for adgangen til sygeplejeskolen. For medlemsstater, hvor den 
forudgående almene skolegang er kortere, bør der, også for at undgå problemer på 
arbejdsmarkedet, være en overgangsperiode på fem år. De pågældende medlemsstater skal 
desuden kunne bevise, at deres kvalitetsniveau er på et tilsvarende niveau.

Ændringsforslag 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

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Adgang til uddannelsen som 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje forudsætter 12 års 
almen skolegang afsluttet med et 
eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis, udstedt af de 
kompetente myndigheder eller organer i 
en medlemsstat, eller med et certifikat som 
bevis for bestået adgangseksamen på 
samme niveau til sygeplejeskolerne.

1. Forudsætningerne for adgangen til 
uddannelsen som sygeplejerske med ansvar 
for den almene sundheds- og sygepleje er:

Or. en

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

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Adgang til uddannelsen som 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje forudsætter 12 års 
almen skolegang afsluttet med et 
eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis, udstedt af de 
kompetente myndigheder eller organer i en 
medlemsstat, eller med et certifikat som 
bevis for bestået adgangseksamen på 
samme niveau til sygeplejeskolerne.

1. Adgang til uddannelsen som 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje forudsætter mindst 
10 års almen skolegang afsluttet med et 
eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis, udstedt af de 
kompetente myndigheder eller organer i en 
medlemsstat, eller med et certifikat som 
bevis for bestået adgangseksamen på 
samme niveau til sygeplejeskolerne.

Or. de

Begrundelse

Kravet om 10 års almen skolegang før påbegyndelse af den egentlige uddannelse til 
sygeplejerske bør bevares af hensyn til uddannelsessystemet i de medlemsstater, som har et 
praksisorienteret vekseluddannelsessystem i samarbejde med erhvervsskoler. Dette system 
har vist sig at være yderst konkurrencedygtigt på grund af de store faglige og sociale 
kvaliteter, der erhverves under denne uddannelsesform.

Ændringsforslag 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

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra a (ny)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 1 – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a. gennemførelse af mindst 10 års almen 
skolegang afsluttet med et eksamensbevis, 
certifikat eller andet kvalifikationsbevis,
udstedt af de kompetente myndigheder 
eller organer i en medlemsstat, eller med 
et certifikat som bevis for bestået 
adgangseksamen på samme niveau, som 
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giver adgang til sygeplejeskolerne, eller

Or. en

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

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra a (ny)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 1 – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a. De i stk. 1 nævnte adgangskriterier til 
uddannelsen som sygeplejerske med 
ansvar for den almene sundheds- og 
sygepleje er også opfyldt, hvis der efter 
mindst 10 års bestået almen skolegang 
foreligger en ret til at påbegynde en 
praksisorienteret uddannelse til 
sygeplejerske med sideløbende 
undervisning på en sygeplejeskole.

Or. de

Begrundelse

Kravet om 10 års almen skolegang før påbegyndelse af den egentlige uddannelse til 
sygeplejerske og udformningen af det "ligeværdige niveau" bør bevares af hensyn til 
uddannelsessystemet i de medlemsstater, som har et praksisorienteret 
vekseluddannelsessystem i samarbejde med erhvervsskoler. Dette system har vist sig at være 
yderst konkurrencedygtigt på grund af de store faglige og sociale kvaliteter, der erhverves 
under denne uddannelsesform.

Ændringsforslag 479
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

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra a (ny)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b. et eksamensbevis, certifikat eller et 
andet kvalifikationsbevis, der på grundlag 
af 12 års almen skolegang giver adgang 
til universiteter eller højere læreanstalter 
på et tilsvarende anerkendt niveau.

Or. en

Ændringsforslag 480
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra b
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende ændring af listen i punkt 5.2.1 i 
bilag V med henblik på tilpasning til de 
uddannelsesmæssige, videnskabelige og 
tekniske fremskridt.

Kommissionen tillægges beføjelser til, 
efter høring af faglige organer, jf. artikel 
58, litra a) (ny), og integrering af deres 
forslag, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende ændring af listen i punkt 5.2.1 i 
bilag V med henblik på tilpasning til de 
uddannelsesmæssige, videnskabelige og 
tekniske fremskridt.

Or. en

Ændringsforslag 481
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra b
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at Kommissionen tillægges beføjelser til at 



AM\916301DA.doc 49/96 PE498.002v01-00

DA

vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende ændring af listen i punkt 5.2.1 i 
bilag V med henblik på tilpasning til de 
uddannelsesmæssige, videnskabelige og 
tekniske fremskridt.

vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende ændring af listen i punkt 5.2.1 i 
bilag V med henblik på tilpasning til de 
uddannelsesmæssige, videnskabelige og 
tekniske fremskridt og udviklingen inden 
for sygeplejeerhvervet.

Or. en

Ændringsforslag 482
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uddannelsen som sygeplejerske med 
ansvar for den almene sundheds- og 
sygepleje omfatter mindst 4 600 timers 
teoretisk og klinisk uddannelse, hvor den 
teoretiske uddannelse udgør mindst en 
tredjedel og den kliniske uddannelse 
mindst halvdelen af uddannelsens 
mindstevarighed. Medlemsstaterne kan 
give delvis dispensation til personer, som 
har gennemgået en del af denne uddannelse 
i forbindelse med andre uddannelser, der 
mindst ligger på et tilsvarende niveau.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 483
Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31.c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uddannelsen som sygeplejerske med 
ansvar for den almene sundheds- og 
sygepleje omfatter mindst 4 600 timers 
teoretisk og klinisk uddannelse, hvor den 
teoretiske uddannelse udgør mindst en 
tredjedel og den kliniske uddannelse 
mindst halvdelen af uddannelsens 
mindstevarighed. Medlemsstaterne kan 
give delvis dispensation til personer, som 
har gennemgået en del af denne 
uddannelse i forbindelse med andre 
uddannelser, der mindst ligger på et 
tilsvarende niveau.

Medlemsstaterne står for uddannelsen til
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje, men den skal 
omfatte mindst tre års studier med mindst
4 600 timers teoretisk og klinisk 
uddannelse, hvor den teoretiske uddannelse 
udgør mindst en tredjedel og den kliniske 
uddannelse mindst halvdelen af 
uddannelsens mindstevarighed.

Or. en

Ændringsforslag 484
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uddannelsen som sygeplejerske med 
ansvar for den almene sundheds- og 
sygepleje omfatter mindst 4 600 timers 
teoretisk og klinisk uddannelse, hvor den 
teoretiske uddannelse udgør mindst en 
tredjedel og den kliniske uddannelse 
mindst halvdelen af uddannelsens 
mindstevarighed. Medlemsstaterne kan 
give delvis dispensation til personer, som 
har gennemgået en del af denne uddannelse 
i forbindelse med andre uddannelser, der 
mindst ligger på et tilsvarende niveau.

Uddannelsen som sygeplejerske med 
ansvar for den almene sundheds- og 
sygepleje omfatter mindst tre års studier
(kan ligeledes udtrykkes i tilsvarende 
ECTS-meritpoint) med mindst 4 600 
timers teoretisk og klinisk uddannelse, 
hvor den teoretiske uddannelse udgør 
mindst en tredjedel og den kliniske 
uddannelse mindst halvdelen af 
uddannelsens mindstevarighed. 
Medlemsstaterne kan give delvis 
dispensation til personer, som har 
gennemgået en del af denne uddannelse i 
forbindelse med andre uddannelser, der 
mindst ligger på et tilsvarende niveau.
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Or. en

Ændringsforslag 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

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra c a (ny)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 4 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Ved teoretisk uddannelse forstås den 
del af sygeplejerskeuddannelsen, hvor 
sygeplejeeleverne opnår de professionelle 
kundskaber, færdigheder og 
kvalifikationer, der kræves i henhold til 
stk. 6 og 7. Uddannelsen skal forestås af 
lærere i sygepleje og andre kompetente 
personer på universiteter eller højere 
læreanstalter på et tilsvarende anerkendt 
niveau eller på sygeplejeskoler.

Or. en

Ændringsforslag 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

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra c b (ny)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 5 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) Ved klinisk uddannelse forstås den 
del af sygeplejerskeuddannelsen, hvor 
sygeplejeeleverne som medlemmer af 
en gruppe og i direkte kontakt med 
raske eller syge enkeltpersoner og/eller 
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grupper lærer at planlægge, yde og 
vurdere den samlede sundheds- og 
sygeplejeindsats, der er behov for, på 
grundlag af de kundskaber, 
færdigheder og kompetencer, de har 
tilegnet sig. Sygeplejeeleven lærer ikke 
blot at være medlem af en gruppe, men 
også at være gruppeleder og at 
tilrettelægge den samlede sundheds-
og sygeplejeindsats, herunder 
sundhedspædagogik, såvel for den 
enkelte som for mindre grupper i 
institutioner inden for 
sundhedsvæsenet og i samfundet.
Denne uddannelse finder sted på 
sygehuse og andre institutioner inden 
for sundhedsvæsenet samt ude i 
samfundet under de undervisende 
sygeplejerskers ansvar og i samarbejde 
med og med bistand fra andre 
kvalificerede sygeplejersker. Andet 
kvalificeret personale kan inddrages i 
undervisningen.
Sygeplejeeleverne skal deltage i de
pågældende afdelingers arbejde, for så 
vidt dette har værdi for deres 
uddannelse og sætter dem i stand til at 
påtage sig det ansvar, der er forbundet 
med sundheds- og sygepleje.

Or. en

Ændringsforslag 487
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra d
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Følgende indsættes som stk. 7: udgår
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"
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende foranstaltninger, der 
præciserer:
a) det fyldestgørende kendskab til de 
videnskaber, der vedrører den almene 
sundheds- og sygepleje, som omhandlet i 
stk. 6, litra a), på baggrund af de 
videnskabelige og teknologiske fremskridt 
og den nødvendige kompetence, et sådant 
kendskab bør give anledning til, i 
overensstemmelse med de videnskabelige 
og teknologiske fremskridt og den seneste 
udvikling på uddannelsesområdet
b) det tilstrækkelige kendskab til de 
emner, der er omhandlet i stk. 6, litra a), 
og den nødvendige kompetence, der følger 
af et sådant kendskab, i overensstemmelse 
med de videnskabelige og teknologiske 
fremskridt og den seneste udvikling på 
uddannelsesområdet
c) det tilstrækkelige kendskab til de 
emner, der er omhandlet i stk. 6, litra b), 
og den nødvendige kompetence, der følger 
af et sådant kendskab, i overensstemmelse 
med de videnskabelige fremskridt og den 
seneste udvikling på uddannelsesområdet
d) den fyldestgørende kliniske erfaring, 
der er omhandlet i stk. 6, litra c), og den 
nødvendige kompetence, der følger af en 
sådan fyldestgørende klinisk erfaring, i 
overensstemmelse med de videnskabelige 
og teknologiske fremskridt og den seneste 
udvikling på uddannelsesområdet.
"

Or. de

Ændringsforslag 488
Barbara Weiler
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra d a (ny)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 7 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) Sammenligneligheden kan også 
tilvejebringes via en fælles definition af 
læringsmål. Retten til at anvende 
erhvervsbetegnelsen gives, hvis 
foruddefinerede kvalifikationsmæssige og 
øvrige forudsætninger er opfyldt.

Or. de

Ændringsforslag 489
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra d
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende foranstaltninger, der 
præciserer:

Kommissionen tillægges beføjelser til, 
efter høring af faglige organer, jf. artikel 
58, litra a) (ny), og integrering af deres 
forslag, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende foranstaltninger, der 
præciserer:

Or. en

Ændringsforslag 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

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra d
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende foranstaltninger, der 
præciserer:

Sygeplejersken med ansvar for den 
almene sundheds- og sygeplejes formelle 
kvalifikationer skal dokumentere, at den 
omhandlede person er i stand til som 
minimum at anvende følgende viden, 
færdigheder og kernekompetencer, uanset 
om uddannelsen er taget på et universitet, 
ved en højere læreanstalt på et tilsvarende 
anerkendt niveau eller på en 
sygeplejeskole:

Or. en

Ændringsforslag 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

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra d
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det fyldestgørende kendskab til de 
videnskaber, der vedrører den almene 
sundheds- og sygepleje, som omhandlet i 
stk. 6, litra a), på baggrund af de 
videnskabelige og teknologiske fremskridt 
og den nødvendige kompetence, et sådant 
kendskab bør give anledning til, i 
overensstemmelse med de videnskabelige 
og teknologiske fremskridt og den seneste 
udvikling på uddannelsesområdet

a) kompetence til at tage det fulde ansvar 
for planlægning, organisering og 
forvaltning af sygepleje ved behandling af 
patienter på grundlag af den viden og de 
færdigheder, der er opnået i
overensstemmelse med stk. 6, litra a), b) 
og c)

Or. en
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Ændringsforslag 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

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra d
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det tilstrækkelige kendskab til de 
emner, der er omhandlet i stk. 6, litra a), 
og den nødvendige kompetence, der følger 
af et sådant kendskab, i overensstemmelse 
med de videnskabelige og teknologiske 
fremskridt og den seneste udvikling på 
uddannelsesområdet

a) kompetence til at arbejde effektivt 
sammen med andre aktører i 
sundhedssektoren, herunder deltagelse i 
den praktiske uddannelse af personalet 
inden for sundhedsvæsenet på grundlag 
af den viden og de færdigheder, der er 
opnået i overensstemmelse med stk. 6, 
litra d) og e)

Or. en

Ændringsforslag 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

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra d
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 7 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det tilstrækkelige kendskab til de 
emner, der er omhandlet i stk. 6, litra b), 
og den nødvendige kompetence, der følger 
af et sådant kendskab, i overensstemmelse 
med de videnskabelige fremskridt og den 
seneste udvikling på uddannelsesområdet

c) kompetence til at styrke enkeltpersoner, 
familier og grupper med hensyn til en 
sund livsstil og selvpleje på grundlag af 
den viden og de færdigheder, der er 
opnået i overensstemmelse med stk. 6, 
litra a) og b).

Or. en
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Ændringsforslag 494
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 – litra d (ny)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) Under alle omstændigheder skal 
sygeplejersker inden for almen sygepleje 
som minimum have følgende 
kompetencer:
Beslutningstagning
En sygeplejerske skal have kompetencer 
til at påtage sig det fulde ansvar for 
diagnosticering, planlægning, 
administration og evaluering af sygepleje, 
at varetage pleje af patienter på baggrund 
af den viden, færdigheder og 
kompetencer, som vedkommende har 
erhvervet og videreudviklet under 
uddannelsen, baseret på den bedste 
tilgængelige medicinske viden og under 
overholdelse af adfærdskodeksen for 
sygepleje.
Samarbejde og gruppearbejde
En sygeplejerske skal have kompetencer 
til effektivt at samarbejde med andre 
aktører i sundhedssektoren, herunder 
overvågning af sundhedsassistenter eller 
andet sundhedspersonale, på baggrund af 
den viden, færdigheder og kompetencer, 
som vedkommende har erhvervet og 
videreudviklet under uddannelsen, baseret 
på den bedste tilgængelige medicinske 
viden og under overholdelse af 
adfærdskodeksen for sygepleje.
Forfremmelse og sundhedsvejledning
En sygeplejerske skal have kompetencer 
til at vejlede enkeltpersoner, familier og 
grupper af mennesker i en sund livsstil og 
egen pleje på baggrund af den viden, 
færdigheder og kompetencer, som 
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vedkommende har erhvervet og 
videreudviklet under uddannelsen, baseret 
på den bedste tilgængelige medicinske 
viden og under overholdelse af 
adfærdskodeksen for sygepleje.

Or. es

Ændringsforslag 495
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 33a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a) Artikel 33, litra a), udgår.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at fjerne de specifikke krav for rumænske og polske sygeplejersker med 
ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, som er uddannet før tiltrædelsen af EU. 
Rumænske sygeplejersker har deltaget i videreuddannelsesprogrammer afholdt af Order of 
Nurses, Midwives and Medical Assistants i Rumænien og har derfor fået ajourført deres 
kompetencer. Mange af de omhandlede sygeplejersker har taget yderligere uddannelse på 
særlige universiteter. Der er således ingen grund til at opretholde sådanne bestemmelser.

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

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 – litra a a (ny)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Hele stk. 2 i artikel 33 udgår.
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Or. en

Begrundelse

Alle sygeplejersker i Polen har samme kompetencer, uanset om de er uddannet under det 
nuværende eller tidligere uddannelsessystem. Ifølge polsk lovgivning er sygeplejerskerne 
forpligtede til løbende at ajourføre deres viden og professionelle færdigheder. De 
kvalifikationer, polske sygeplejersker har erhvervet, inden Polen tiltrådte EU, bør derfor 
anerkendes efter princippet om erhvervede rettigheder, jf. direktivets artikel 23. Derfor udgår 
artikel 33, stk. 2.

Ændringsforslag 497
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 – litra b a (ny)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 33 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) De nye bestemmelser i artikel 31, 
stk. 1, berører ikke de erhvervede 
rettigheder for sygeplejersker, som 
påbegyndte en uddannelse, der opfylder 
betingelsen om 10 års almen skolegang, 
inden datoen for gennemførelsen af dette 
direktiv.

Or. fr

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

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 – litra b
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne anerkender 
uddannelsesbeviser for sygepleje udstedt i 
Polen for sygeplejersker, der afsluttede en 

3. Medlemsstaterne anerkender 
uddannelsesbeviser for sygepleje udstedt i 
Polen for sygeplejersker, der afsluttede en 
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uddannelse inden den 1. maj 2004, men 
som ikke opfylder 
minimumsuddannelseskravene i artikel 31, 
såfremt de forelægger bevis for gennemført 
uddannelse svarende til bachelorniveau, og 
beviset er udstedt, efter at de pågældende 
har fulgt et særligt 
efteruddannelsesprogram, der er beskrevet 
i artikel 11 i lov af 20. april 2004 om 
ændring af lov om erhvervene 
sygeplejerske og jordemoder og visse 
andre retsakter (jf. Republikken Polens 
statstidende af 30. april 2004 nr. 92, pos. 
885) samt sundhedsministerens forordning 
af 12. april 2010 om ændring af 
sundhedsministerens forordning af 11. 
maj 2004 om de nærmere bestemmelser for 
uddannelse af sygeplejersker og 
jordemødre, der har taget 
studentereksamen (afsluttende eksamen —
"matura") på den sundhedsfaglige 
gymnasielinje (sygepleje og fødselshjælp)
(jf. Republikken Polens statstidende af 21 
april 2010, nr. 65, pos. 420), idet hensigten 
er at kontrollere, at den pågældende har 
viden og kompetence på samme niveau 
som sygeplejersker med de kvalifikationer, 
som for Polens vedkommende er defineret 
i bilag V, punkt 5.2.2.

uddannelse inden den 1. maj 2004, men 
som ikke opfylder 
minimumsuddannelseskravene i artikel 31, 
såfremt de forelægger bevis for gennemført 
uddannelse svarende til bachelorniveau, og 
beviset er udstedt, efter at de pågældende 
har fulgt et særligt 
efteruddannelsesprogram, der er beskrevet 
i artikel 11 i lov af 20. april 2004 om 
ændring af lov om erhvervene 
sygeplejerske og jordemoder og visse 
andre retsakter (jf. Republikken Polens 
statstidende af 30. april 2004 nr. 92, pos. 
885) samt sundhedsministerens forordning 
af 11. maj 2004 om de nærmere 
bestemmelser for uddannelse af 
sygeplejersker og jordemødre, der har taget 
studentereksamen (afsluttende eksamen —
"matura") på den sundhedsfaglige 
gymnasielinje (sygepleje og fødselshjælp)
(jf. Republikken Polens statstidende af 13. 
maj 2004, nr. 110, pos. 1170, som ændret),
erstattet af artikel 55, stk. 2, i lov af 15. 
juli 2011 om erhvervene sygeplejerske og 
jordemoder (Republikken Polens 
statstidende af 23. august 2011, nr. 174, 
pos. 1039) og sundhedsministerens 
forordning af 14. juni 2012 om 
erhvervene sygeplejerske og jordemoder 
(Republikken Polens statstidende af 23. 
august 2011, nr. 174, pos. 1039), og 
sundhedsministerens forordning af 14. 
juni 2012 om de nærmere bestemmelser 
for uddannelse af sygeplejersker og 
jordemødre, der har taget 
studentereksamen (afsluttende eksamen 
— "matura") og har taget en medicinsk 
uddannelse på sekundærtrinnet eller på 
en skole på sekundærtrinnet for 
sygeplejersker og jordemødre 
(Republikken Polens statstidende af 6. juli 
2012, pos. 770), idet hensigten er at 
kontrollere, at den pågældende har viden 
og kompetence på samme niveau som 
sygeplejersker med de kvalifikationer, som 
for Polens vedkommende er defineret i 
bilag V, punkt 5.2.2..
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Or. en

Ændringsforslag 499
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den grundlæggende tandlægeuddannelse 
består af mindst fem års teoretiske og 
praktiske studier på heltidsbasis, eller 
tilsvarende ECTS-meritpoint, ved et 
universitet, ved en højere læreanstalt på et 
tilsvarende anerkendt niveau eller under 
tilsyn af et universitet og omfatter mindst 
det uddannelsesprogram, der er anført i 
bilag V, punkt 5.3.1.

Den grundlæggende tandlægeuddannelse 
består af mindst fem år eller desuden 
tilsvarende ECTS-meritpoint og består af 
mindst 5 000 timers teoretiske og praktiske 
studier på heltidsbasis, ved et universitet, 
ved en højere læreanstalt på et tilsvarende 
anerkendt niveau eller under tilsyn af et 
universitet og omfatter mindst det 
uddannelsesprogram, der er anført i bilag 
V, punkt 5.3.1.

Or. de

Begrundelse

Fordelingen af ECTS-meritpoint er meget forskellig i Europa. Angivelsen i ECTS må derfor 
ikke erstatte de andre kriterier, men kan kun oplyses supplerende.

Ændringsforslag 500
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den grundlæggende tandlægeuddannelse 
består af mindst fem års teoretiske og 
praktiske studier på heltidsbasis, eller 
tilsvarende ECTS-meritpoint, ved et 
universitet, ved en højere læreanstalt på et 

Den grundlæggende tandlægeuddannelse 
består af mindst fem års teoretiske og 
praktiske studier, eller som supplement
tilsvarende ECTS-meritpoint, og omfatter 
mindst 5 000 timers teoretiske og 
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tilsvarende anerkendt niveau eller under
tilsyn af et universitet og omfatter mindst 
det uddannelsesprogram, der er anført i 
bilag V, punkt 5.3.1.

praktiske heltidsstudier ved et universitet, 
ved en højere læreanstalt på et tilsvarende 
anerkendt niveau eller under tilsyn af et 
universitet og omfatter mindst det 
uddannelsesprogram, der er anført i bilag 
V, punkt 5.3.1. Medlemsstaterne kan give 
delvis dispensation til personer, som har 
gennemgået en del af denne uddannelse i 
forbindelse med andre uddannelser, der 
mindst ligger på et tilsvarende niveau og 
har dækket emnerne i henhold til bilag V, 
pkt. 5.3.1. 

Or. en

Begrundelse

Præcisering af uddannelsens varighed med henblik på at undgå anerkendelse af 
eksamensbeviser, der er opnået gennem indholdsmæssigt lettere uddannelsesprogrammer.
Henvisningen til ECTS-meritpoint bør være supplerende og ikke erstattet antallet af år, 
eftersom der ikke er en ensartet tilgang til ECTS-meritpoint. For at undgå unødvendig 
overlapning er det også fornuftigt at anerkende tidligere relevant uddannelsen inden for et 
andet fagområde. En sådan bestemmelse findes allerede for sygeplejersker med ansvar for 
den almene sundheds- og sygepleje.

Ændringsforslag 501
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den grundlæggende tandlægeuddannelse
består af mindst fem års teoretiske og 
praktiske studier på heltidsbasis, eller 
tilsvarende ECTS-meritpoint, ved et 
universitet, ved en højere læreanstalt på et 
tilsvarende anerkendt niveau eller under 
tilsyn af et universitet og omfatter mindst 
det uddannelsesprogram, der er anført i 
bilag V, punkt 5.3.1.

Den grundlæggende tandlægeuddannelse
tager mindst fem år, eller tilsvarende 300 
ECTS-meritpoint, og skal bestå af mindst
5 000 timers teoretiske og praktiske studier 
på heltidsbasis ved et universitet, ved en 
højere læreanstalt på et tilsvarende 
anerkendt niveau eller under tilsyn af et 
universitet og omfatter mindst det 
uddannelsesprogram, der er anført i bilag 
V, punkt 5.3.1.
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Or. en

Ændringsforslag 502
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24 – litra a (ny)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 34 – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Den grundlæggende 
tandlægeuddannelse består af mindst fem 
års eller 5 000 timers teoretiske og 
praktiske studier på heltidsbasis, eller 
tilsvarende ECTS-meritpoint, ved et 
universitet, ved en højere læreanstalt på et 
tilsvarende anerkendt niveau eller under 
tilsyn af et universitet og omfatter som 
minimum det uddannelsesprogram, der er 
anført i bilag V, punkt 5.3.1. 
Medlemsstaterne kan give delvis 
dispensation til personer, som har opnået 
certificerede tidligere kvalifikationer i 
forbindelse med andre uddannelser, der 
mindst ligger på et tilsvarende niveau og 
har dækket emnerne i henhold til bilag V, 
pkt. 5.3.1.

Or. en

Ændringsforslag 503
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 

Kommissionen tillægges beføjelser til, 
efter høring af faglige organer, jf. artikel 
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overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende ændringer af listen i punkt 
5.2.1 i bilag V med henblik på tilpasning til 
de videnskabelige og tekniske fremskridt.

58, litra a) (ny), og integrering af deres 
forslag, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende ændringer af listen i punkt 
5.2.1 i bilag V med henblik på tilpasning til 
de videnskabelige og tekniske fremskridt.

Or. en

Ændringsforslag 504
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24 – litra a a (ny)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 3, sidste afsnit, affattes således:
Denne uddannelse giver personen de 
nødvendige færdigheder med henblik på 
at udføre alle aktiviteter inden for 
sundhedsfremme og specifik forebyggelse 
på individuelt og samfundsmæssigt 
niveau, diagnose og behandling, herunder 
anatomisk og funktionel rehabilitering 
ved alle sygdomme og anomalier i 
mundens hårde og bløde væv, udvækster 
og tyggeapparatet.

Or. en

Begrundelse

Opdatering af de krav, der gælder for tandlægeuddannelsen, med henblik på at bringe dem i 
overensstemmelse med nuværende praksis.

Ændringsforslag 505
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24 – litra b
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende indsættes som stk. 4: udgår
"
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende foranstaltninger, der 
præciserer:
a) det fyldestgørende kendskab til de 
videnskaber, der vedrører 
tandlægevirksomhed, og en god forståelse 
af videnskabelig metode som omhandlet i 
stk. 3, litra a), og den nødvendige 
kompetence, der følger af et sådant 
kendskab og en sådan forståelse, i 
overensstemmelse med de videnskabelige 
og teknologiske fremskridt og den seneste 
udvikling på uddannelsesområdet
b) det fyldestgørende kendskab til de 
emner, der er omhandlet i stk. 3, litra b), 
og den nødvendige kompetence, der følger 
af et sådant kendskab, i overensstemmelse 
med de videnskabelige og teknologiske 
fremskridt og den seneste udvikling på 
uddannelsesområdet
c) det fyldestgørende kendskab til de 
emner, der er omhandlet i stk. 3, litra c), 
og den nødvendige kompetence, der følger 
af et sådant kendskab, i overensstemmelse 
med de videnskabelige og teknologiske 
fremskridt
d) det fyldestgørende kendskab til kliniske 
discipliner og metoder, der er omhandlet i 
stk. 3, litra d), og den nødvendige 
kompetence, der følger heraf, i 
overensstemmelse med de videnskabelige 
og teknologiske fremskridt
e) den fyldestgørende kliniske erfaring, 
der er omhandlet i stk. 3, litra e), i 
overensstemmelse med den seneste 
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udvikling på uddannelsesområdet.
"

Or. de

Ændringsforslag 506
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24 – litra b
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende foranstaltninger, der 
præciserer:

Kommissionen tillægges beføjelser til, 
efter høring af faglige organer, jf. artikel 
58, litra a) (ny), og integrering af deres 
forslag, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende foranstaltninger, der 
præciserer:

Or. en

Ændringsforslag 507
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Specialtandlægeuddannelsen følges på 
heltidsbasis i mindst tre år under tilsyn af 
de kompetente myndigheder eller organer 
og kan ligeledes udtrykkes i ECTS-
meritpoint. Den omfatter 
specialtandlægekandidatens personlige 
deltagelse i de pågældende forvaltningers 
virksomhed og ansvar.

Specialtandlægeuddannelsen følges på 
heltidsbasis i mindst tre år under tilsyn af 
de kompetente myndigheder eller organer 
og kan ligeledes desuden udtrykkes i 
ECTS-meritpoint. Den omfatter 
specialtandlægekandidatens personlige 
deltagelse i de pågældende forvaltningers 
virksomhed og ansvar.
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Or. de

Begrundelse

Fordelingen af ECTS-meritpoint er meget forskellig i Europa. Angivelsen i ECTS må derfor 
ikke erstatte de andre kriterier, men kan kun oplyses supplerende.

Ændringsforslag 508
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 35 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende tilpasninger af uddannelsernes 
mindstevarighed, som omhandlet i stk. 2, 
med henblik på tilpasning til de 
videnskabelige og tekniske fremskridt.

4. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
efter høring af faglige organer, jf. artikel 
58, litra a) (ny), og integrering af deres 
forslag, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende tilpasninger af uddannelsernes 
mindstevarighed, som omhandlet i stk. 2, 
med henblik på tilpasning til de 
videnskabelige og tekniske fremskridt.

Or. en

Ændringsforslag 509
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 35 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende tilføjelse til bilag V, punkt 5.3.3, 
af nye tandlægespecialer, som er fælles for 
mindst en tredjedel af medlemsstaterne, 

Kommissionen tillægges beføjelser til, 
efter høring af faglige organer, jf. artikel 
58, litra a) (ny), og integrering af deres 
forslag, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende tilføjelse til bilag V, punkt 5.3.3, 
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med henblik på ajourføring af dette 
direktiv under hensyn til ændringer i de 
nationale lovgivninger.

af nye tandlægespecialer, som er fælles for 
mindst en tredjedel af medlemsstaterne, 
med henblik på ajourføring af dette 
direktiv under hensyn til ændringer i de 
nationale lovgivninger.

Or. en

Ændringsforslag 510
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 25 a (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 36 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

25a) Artikel 36, stk. 3, affattes således:
3. Medlemsstaterne sikrer, at tandlæger 
normalt kan opnå adgang til at udøve 
virksomhed inden for sundhedsfremme og 
specifik forebyggelse på personligt og 
samfundsmæssigt plan, diagnose og 
behandling, herunder anatomisk og 
funktionel rehabilitering ved alle 
sygdomme og anormaliteter i mundens 
hårde og bløde væv, udvækster og 
tyggeapparatet, under behørig 
hensynstagen til administrative 
bestemmelser og fagetiske regler på de 
referencedatoer, der henvises til i bilag V, 
pkt. 5.3.2.

Or. en

Begrundelse

Opdatering af de aktiviteter, der skal udføres af tandlæger. Aktiviteterne udføres allerede af 
dem.

Ændringsforslag 511
Heide Rühle
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dyrlægeuddannelsen består af mindst fem 
års teoretiske og praktiske studier på 
heltidsbasis, som ligeledes kan udtrykkes i 
ECTS-meritpoint, ved et universitet, ved en 
højere læreanstalt på et tilsvarende 
anerkendt niveau eller under tilsyn af et 
universitet og omfatter mindst det 
uddannelsesprogram, der er anført i bilag 
V, punkt 5.4.1.

Dyrlægeuddannelsen består af mindst fem 
års teoretiske og praktiske studier på 
heltidsbasis, som ligeledes desuden kan 
udtrykkes i ECTS-meritpoint, ved et 
universitet, ved en højere læreanstalt på et 
tilsvarende anerkendt niveau eller under 
tilsyn af et universitet og omfatter mindst 
det uddannelsesprogram, der er anført i 
bilag V, punkt 5.4.1.

Or. de

Ændringsforslag 512
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende ændringer af listen i punkt 
5.4.1 i bilag V med henblik på tilpasning til 
de videnskabelige og tekniske fremskridt.

Kommissionen tillægges beføjelser til, 
efter høring af faglige organer, jf. artikel 
58, litra a) (ny), og integrering af deres 
forslag, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende ændringer af listen i punkt 
5.4.1 i bilag V med henblik på tilpasning til 
de videnskabelige og tekniske fremskridt.

Or. en

Ændringsforslag 513
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 – litra a a (ny)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 3 affattes således:
"3. Dyrlægeuddannelsen skal yde garanti 
for, at den pågældende har erhvervet 
følgende kundskaber og færdigheder:
a) fyldestgørende kendskab til de 
videnskaber, som dyrlægers virksomhed 
bygger på
b) fyldestgørende kendskab til raske dyrs 
anatomi og funktioner, til deres opdræt og 
forplantning, til deres hygiejne i 
almindelighed samt til deres føde, 
herunder fremstillings- og 
opbevaringsmetoder for foder, der 
opfylder deres behov
c) fyldestgørende kendskab til dyrs adfærd 
og beskyttelse
d) fyldestgørende kendskab til årsager, 
art, forløb, virkninger, diagnoser og 
behandling af dyresygdomme, hvad enten 
de betragtes individuelt eller kollektivt, 
herunder særligt kendskab til sygdomme, 
der kan overføres til mennesker
e) fyldestgørende kendskab til 
forebyggende medicin
f) de nødvendige kompetencer til 
indsamling, behandling, opbevaring og 
transport af prøver, gennemførelse af 
grundlæggende laboratorieanalyser og 
fortolkning af analyseresultater
g) fyldestgørende kendskab til hygiejne og 
anvendt teknologi i forbindelse med 
erhvervelse, fremstilling og afsætning af 
foderstoffer eller animalske levnedsmidler 
til konsum, som giver de nødvendige 
kompetencer til at forstå og forklare god 
hygiejnepraksis på gårdene samt deltage i 
ante mortem- og post mortem-kontrol
h) kendskab til generelle principper for 
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deskriptiv epidemiologi, som giver de 
nødvendige kompetencer til at deltage i en 
epidemiologisk undersøgelse
i) nødvendige kompetencer til deltagelse i 
programmer for forebyggelse af eller 
kontrol med zoonotiske, smitsomme eller 
nye eller genopståede sygdomme
j) nødvendige kompetencer til ansvarlig 
og sikker anvendelse af 
veterinærlægemidler til forebyggelse, 
behandling, kontrol eller udryddelse af 
stoffer, som er skadelige for dyr, eller 
dyresygdomme med henblik på at 
forebygge risikoen for resistens, herunder 
antibiotikaresistens, sikre fødevarekædens 
sikkerhed og beskytte miljøet og 
dyresundheden
k) kendskab til sundhedskrav i forbindelse 
med bortskaffelse og behandling af 
dyrekroppe og affald i forbindelse med 
sundhedspleje, der er forbundet med 
smitterisiko, og nødvendige kompetencer 
til sterilisering af udstyr og udførelse af 
kirurgiske indgreb under aseptiske 
forhold
l) nødvendige kompetencer til 
certificering af dyrs eller dyreholds 
sundhedstilstand, for så vidt angår 
sygdomme, med respekt for etiske og 
deontologiske principper
m) fyldestgørende kendskab til de 
administrativt eller ved lov fastsatte 
bestemmelser for de ovenfor opregnede 
områder
n) fyldestgørende klinisk og praktisk 
erfaring under passende tilsyn."

Or. fr

Ændringsforslag 514
Heide Rühle

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 – litra b
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende indsættes som stk. 4: udgår
"
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende foranstaltninger, der 
præciserer:
a) det fyldestgørende kendskab til de 
videnskaber, der er omhandlet i stk. 3, 
litra a), og den nødvendige kompetence, 
der følger af et sådant kendskab, i 
overensstemmelse med de videnskabelige 
og teknologiske fremskridt
b) det fyldestgørende kendskab til raske 
dyrs anatomi og funktioner som 
omhandlet i stk. 3, litra b), og den 
nødvendige kompetence, et sådant 
kendskab giver anledning til, i 
overensstemmelse med de videnskabelige 
og teknologiske fremskridt
c) det fyldestgørende kendskab til dyrs 
adfærd, beskyttelse og sygdomme som 
omhandlet i stk. 3, litra c) og d), og den 
nødvendige kompetence, et sådant 
kendskab giver anledning til, i 
overensstemmelse med de videnskabelige 
og teknologiske fremskridt
d) det fyldestgørende kendskab til 
forebyggende medicin som omhandlet i 
stk. 3, litra e), og den nødvendige 
kompetence, et sådant kendskab giver 
anledning til, i overensstemmelse med de 
videnskabelige og teknologiske fremskridt
e) det fyldestgørende kendskab til de 
emner, der er omhandlet i stk. 3, litra f), 
og den nødvendige kompetence, et sådant 
kendskab giver anledning til, i 
overensstemmelse med de videnskabelige 



AM\916301DA.doc 73/96 PE498.002v01-00

DA

og teknologiske fremskridt
f) den fyldestgørende kliniske og praktiske 
erfaring som omhandlet i stk. 3, litra h), 
og den nødvendige kompetence, et sådant 
kendskab bør give anledning til, i 
overensstemmelse med den seneste 
udvikling på uddannelsesområdet.
"

Or. de

Ændringsforslag 515
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 – litra b
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende foranstaltninger, der 
præciserer:

Kommissionen tillægges beføjelser til, 
efter høring af faglige organer, jf. artikel 
58, litra a) (ny), og integrering af deres 
forslag, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende foranstaltninger, der 
præciserer:

Or. en

Ændringsforslag 516
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 

Kommissionen tillægges beføjelser til, 
efter høring af faglige organer, jf. artikel 
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overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende ændring af listen i punkt 5.5.1 i 
bilag V med henblik på tilpasning til de 
uddannelsesmæssige, videnskabelige og 
tekniske fremskridt.

58, litra a) (ny), og integrering af deres 
forslag, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende ændring af listen i punkt 5.5.1 i 
bilag V med henblik på tilpasning til de 
uddannelsesmæssige, videnskabelige og 
tekniske fremskridt.

Or. en

Ændringsforslag 517
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27 – litra b
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 40 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennemførelse af mindst 12 års almen 
skolegang eller et certifikat som bevis for 
bestået adgangseksamen på samme niveau 
til en jordemoderskole (for uddannelsesvej 
I)

a) gennemførelse af mindst 12 års almen 
skolegang eller almen skolegang og 
erhvervsuddannelse eller et certifikat som 
bevis for bestået adgangseksamen på 
samme niveau til en jordemoderskole (for 
uddannelsesvej I)

Or. fi

Ændringsforslag 518
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27 – litra b
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 40 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennemførelse af mindst 12 års almen 
skolegang eller et certifikat som bevis for 
bestået adgangseksamen på samme niveau 
til en jordemoderskole (for uddannelsesvej 
I)

a) gennemførelse af mindst 10 års almen 
skolegang eller et certifikat som bevis for 
bestået adgangseksamen på samme niveau 
til en jordemoderskole (for uddannelsesvej 
I)
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Or. de

Ændringsforslag 519
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27 – litra b
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 40 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennemførelse af mindst 12 års almen 
skolegang eller et certifikat som bevis for 
bestået adgangseksamen på samme niveau 
til en jordemoderskole (for uddannelsesvej 
I)

a) gennemførelse af mindst 10 års almen 
skolegang eller et certifikat som bevis for 
bestået adgangseksamen på samme niveau 
til en jordemoderskole (for uddannelsesvej 
I). Dette berører ikke medlemsstaternes 
ret til på nationalt plan at kræve flere års 
almen skolegang som en betingelse for 
adgang til uddannelsen.

Or. de

Begrundelse

De øgede krav inden for sundhedsvæsenet kan ikke imødekommes ved at forlænge 
skolegangen, men ved at forbedre uddannelsen. På grund af de nationale 
uddannelsestraditioner er det ikke muligt at sammenligne skoleuddannelsen i Europa. Også 
på grund af den truende mangel på kvalificeret arbejdskraft på sundhedsområdet skal de 
historisk udviklede uddannelsessystemer i medlemsstaterne respekteres og må ikke uden 
tvingende grund ødelægges.

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

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27 – litra b
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 40 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennemførelse af mindst 12 års almen 
skolegang eller et certifikat som bevis for 
bestået adgangseksamen på samme niveau 

a) gennemførelse af mindst 10 års almen 
skolegang eller et certifikat som bevis for 
bestået adgangseksamen på samme niveau 
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til en jordemoderskole (for uddannelsesvej 
I)

til en jordemoderskole (for uddannelsesvej 
I)

Or. de

Ændringsforslag 521
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 40 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende foranstaltninger, der 
præciserer:

Kommissionen tillægges beføjelser til, 
efter høring af faglige organer, jf. artikel 
58, litra a) (ny), og integrering af deres 
forslag, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende foranstaltninger, der 
præciserer:

Or. en

Ændringsforslag 522
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 41 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en heltidsuddannelse til jordemoder på 
mindst tre år

a) en heltidsuddannelse til jordemoder på 
mindst tre år, hvilket omfatter mindst 
5 000 timers teoretisk og praktisk 
undervisning, eller som supplement 
tilsvarende ECTS-meritpoint.
Medlemsstaterne kan give delvis 
dispensation til personer, som har 
gennemgået en del af denne uddannelse i 
forbindelse med andre uddannelser, der 
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mindst ligger på et tilsvarende niveau

Or. en

Begrundelse

Udvidelse af bestemmelsen om delvis fritagelse til jordemodererhvervet. Henvisningen til 
ECTS-meritpoint bør være et supplement, ikke en erstatning.

Ændringsforslag 523
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 41 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en heltidsuddannelse til jordemoder på 
mindst tre år

a) en heltidsuddannelse til jordemoder på 
mindst tre år, som omfatter mindst 
5 000 timers teoretisk og praktisk 
undervisning, herunder mindst en 
tredjedel direkte klinisk praksis, eller 
tilsvarende ECTS-meritpoint

Or. fr

Ændringsforslag 524
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28 (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 41 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) der enten er i besiddelse af et 
eksamensbevis, certifikat eller et andet 
kvalifikationsbevis, der giver adgang til 
universiteter eller højere læreanstalter, 
eller som i mangel heraf garanterer et 
tilsvarende kundskabsniveau, eller
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Or. de

Begrundelse

Bestemmelsen i direktiv 2005/36/EF har virket godt i praksis og skal fortsat gælde.

Ændringsforslag 525
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28 (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 41 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) som efterfølges af to års 
erhvervspraktik, for hvilken det i stk. 2 
omhandlede bevis udstedes

Or. de

Begrundelse

Bestemmelsen i direktiv 2005/36/EF har virket godt i praksis og skal fortsat gælde.

Ændringsforslag 526
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 41 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en heltidsuddannelse til jordemoder på 
mindst to år bestående af mindst 3600 
timer betinget af besiddelse af et 
uddannelsesbevis for sygeplejersker med 
ansvar for den almene sundheds- og 
sygepleje, jf. bilag V, punkt 5.2.2

b) en heltidsuddannelse til jordemoder på 
mindst to år bestående af mindst 3600 
timer, eller som supplement tilsvarende 
ECTS-meritpoint, betinget af besiddelse af 
et uddannelsesbevis for sygeplejersker med 
ansvar for den almene sundheds- og 
sygepleje, jf. bilag V, punkt 5.2.2. 
Medlemsstaterne kan give delvis 
dispensation til personer, som har 
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gennemgået en del af denne uddannelse i 
forbindelse med andre uddannelser, der 
mindst ligger på et tilsvarende niveau.

Or. en

Ændringsforslag 527
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 41 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en heltidsuddannelse til jordemoder på 
mindst 18 måneder bestående af mindst 
3000 timer betinget af besiddelse af et 
uddannelsesbevis for sygeplejersker med 
ansvar for den almene sundheds- og 
sygepleje, jf. bilag V, punkt 5.2.2, og 
efterfulgt af et års erhvervspraktik, for 
hvilken det i stk. 2 omhandlede bevis 
udstedes.

c) en heltidsuddannelse til jordemoder på 
mindst 18 måneder bestående af mindst 
3000 timer, eller som supplement 
tilsvarende ECTS-meritpoint, betinget af 
besiddelse af et uddannelsesbevis for 
sygeplejersker med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje, jf. bilag V, punkt 
5.2.2, og efterfulgt af et års 
erhvervspraktik, for hvilken det i stk. 2 
omhandlede bevis udstedes.
Medlemsstaterne kan give delvis 
dispensation til personer, som har 
gennemgået en del af denne uddannelse i 
forbindelse med andre uddannelser, der 
mindst ligger på et tilsvarende niveau.

Or. en

Begrundelse

På linje med tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag 528
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 29 a (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 43 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29 a) Artikel 43, litra a), udgår

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget om rumænske sygeplejersker med ansvar for den 
almene sundheds- og sygepleje i henhold til ordningen for erhvervede rettigheder.

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

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 29 a (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 43 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29a) Hele stk. 3 i artikel 43 udgår.

Or. en

Ændringsforslag 530
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 29 b (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 43 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29b) Artikel 43, stk. 4, ændres således:
Medlemsstaterne anerkender 
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uddannelsesbeviser for 
jordemodererhvervet udstedt i Polen for 
jordemødre, der afsluttede en uddannelse 
inden den 1. maj 2004, men som ikke 
opfylder minimumsuddannelseskravene i 
artikel 40, såfremt de forelægger bevis for 
gennemført uddannelse svarende til 
bachelorniveau, og beviset er udstedt, 
efter at de pågældende har fulgt et særligt 
efteruddannelsesprogram, der er 
beskrevet i artikel 11 i lov af 20. april 
2004 om ændring af lov om erhvervene 
sygeplejerske og jordemoder og visse 
andre retsakter (jf. Republikken Polens 
statstidende af 30. april 2004 nr. 92, pos. 
885) samt sundhedsministerens 
forordning af 11. maj 2004 om de 
nærmere bestemmelser for uddannelse af 
sygeplejersker og jordemødre, der har 
taget studentereksamen (afsluttende 
eksamen — "matura") på den 
sundhedsfaglige gymnasielinje (sygepleje 
og fødselshjælp) (jf. Republikken Polens 
statstidende af 13. maj 2004, nr. 110, pos. 
1170 med yderligere ændringer), erstattet 
af artikel 55, stk. 2, i lov af 15. juli 2011 
om erhvervene sygeplejerske og 
jordemoder (Republikken Polens 
statstidende af 23. august 2011, nr. 174, 
pos. 1039) og sundhedsministerens 
forordning af 14. juni 2012 om de 
nærmere bestemmelser for uddannelse af 
sygeplejersker og jordemødre, der har 
taget studentereksamen (afsluttende 
eksamen — "matura") og har taget en 
medicinsk uddannelse på sekundærtrinnet 
eller på en skole på sekundærtrinnet for 
sygeplejersker og jordemødre 
(Republikken Polens statstidende af 6. juli 
2012, pos. 770), idet hensigten er at 
kontrollere, at den pågældende har viden 
og kompetence på samme niveau som 
jordemødre med de kvalifikationer, som 
for Polens vedkommende er defineret i 
bilag V, punkt 5.2.2.

Or. en
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Ændringsforslag 531
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 30 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uddannelsesbeviset for farmaceuter 
udstedes efter en uddannelse, der strækker 
sig over mindst fem år og ligeledes kan 
udtrykkes i tilsvarende ECTS-meritpoint, 
og som mindst omfatter:

Uddannelsesbeviset for farmaceuter 
udstedes efter en uddannelse, der strækker 
sig over mindst fem år og desuden
ligeledes kan udtrykkes i tilsvarende 
ECTS-meritpoint, og som mindst omfatter:

Or. de

Begrundelse

Fordelingen af ECTS-meritpoint er meget forskellig i Europa. Angivelsen i ECTS må derfor 
ikke erstatte de andre kriterier, men kan kun oplyses supplerende.

Ændringsforslag 532
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 30 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 44 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) efter endt teoretisk og praktisk 
undervisning - seks måneders 
praktikanttjeneste på et offentligt 
tilgængeligt apotek eller på et hospital 
under tilsyn af dette hospitals 
farmaceutiske tjeneste.

b) under eller efter teoretisk og praktisk 
undervisning - seks måneders 
praktikanttjeneste på et offentligt 
tilgængeligt apotek eller på et hospital 
under tilsyn af dette hospitals 
farmaceutiske tjeneste.

Or. en
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Ændringsforslag 533
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 30 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 44 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) efter endt teoretisk og praktisk
undervisning - seks måneders 
praktikanttjeneste på et offentligt 
tilgængeligt apotek eller på et hospital 
under tilsyn af dette hospitals 
farmaceutiske tjeneste.

b) i forbindelse med den teoretiske og 
praktiske undervisning - seks måneders 
praktikanttjeneste på et offentligt 
tilgængeligt apotek eller på et hospital 
under tilsyn af dette hospitals 
farmaceutiske tjeneste.

Or. fi

Ændringsforslag 534
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 30 – litra b
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende indsættes som stk. 4: udgår
"
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende foranstaltninger, der 
præciserer:
a) det fyldestgørende kendskab til 
lægemidler og de til fremstilling af 
lægemidler anvendte stoffer, som 
omhandlet i stk. 3, litra a), og den 
nødvendige kompetence, et sådant 
kendskab giver anledning til, i 
overensstemmelse med de videnskabelige 
og teknologiske fremskridt



PE498.002v01-00 84/96 AM\916301DA.doc

DA

b) det fyldestgørende kendskab til de 
emner, der er omhandlet i stk. 3, litra b), 
og den nødvendige kompetence, et sådant
kendskab giver anledning til, i 
overensstemmelse med de videnskabelige 
og teknologiske fremskridt
c) det fyldestgørende kendskab til de 
emner, der er omhandlet i stk. 3, litra c), 
og den nødvendige kompetence, et sådant 
kendskab giver anledning til, i 
overensstemmelse med de videnskabelige 
og teknologiske fremskridt
d) det fyldestgørende kendskab, der gør 
det muligt at vurdere de videnskabelige 
data, som omhandlet i stk. 3, litra d), og 
den nødvendige kompetence, et sådant 
kendskab giver anledning til, i 
overensstemmelse med de videnskabelige 
og teknologiske fremskridt.
"

Or. de

Ændringsforslag 535
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 30 – litra b
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende foranstaltninger, der 
præciserer:

Kommissionen tillægges beføjelser til, 
efter høring af faglige organer, jf. artikel 
58, litra a) (ny), og integrering af deres 
forslag, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende foranstaltninger, der 
præciserer:

Or. en
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Ændringsforslag 536
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 45 – stk. 2 – litra h a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) lægemiddelstyring og information og 
rådgivning om lægemidler og 
sundhedsrelateret oplysning

Or. de

Begrundelse

En farmaceuts arbejdsområde har udviklet sig og skal derfor tilpasses. Under behandling 
med medicin er det også altid vigtigt at overholde en vis livsstil for at opnå den ønskede 
virkning af lægemidlet. Farmaceuten har her en vigtig opgave med hensyn til at oplyse 
patienterne.

Ændringsforslag 537
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arkitektuddannelsen omfatter mindst 
seks års studier og kan ligeledes udtrykkes 
i tilsvarende ECTS-meritpoint. 
Uddannelsen i medlemsstaterne omfatter 
enten:

1. Arkitektuddannelsen omfatter mindst 
seks års studier. Uddannelsen i 
medlemsstaterne omfatter enten:

Or. de

Ændringsforslag 538
Emilie Turunen
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arkitektuddannelsen omfatter mindst 
seks års studier og kan ligeledes udtrykkes 
i tilsvarende ECTS-meritpoint. 
Uddannelsen i medlemsstaterne omfatter
enten:

1. Arkitektuddannelsen omfatter mindst 
seks års studier og kan ligeledes udtrykkes 
i tilsvarende ECTS-meritpoint. 
Uddannelsen i medlemsstaterne omfatter
en eller begge af følgende:

Or. en

Ændringsforslag 539
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mindst fire års fuldtidsstudier ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og efterfulgt 
af mindst to års lønnet praktikophold, eller

a) mindst fire års fuldtidsstudier, der 
ligeledes kan udtrykkes i tilsvarende 
ECTS-meritpoint, ved et universitet eller 
en tilsvarende læreanstalt, og uddannelsen 
skal være afsluttet med eksamen på 
universitetsniveau og efterfulgt af mindst 
to års obligatorisk praktikophold, der 
dokumenteres med et ledsagende bevis for
praktikopholdet

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til brugen af ECTS-meritpoint som et mål for uddannelsens varighed bør kun 
gælde for en akademisk uddannelse. For at understrege praktikopholdets obligatoriske natur 
bør gennemførelsen af praktikopholdet markeres, ved at den kompetente myndighed udsteder 
et certifikat.
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Ændringsforslag 540
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mindst fire års fuldtidsstudier ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og efterfulgt 
af mindst to års lønnet praktikophold, eller

a) mindst fire års fuldtidsstudier ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og efterfulgt 
af mindst to års praktikophold, eller

Or. en

Ændringsforslag 541
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mindst fire års fuldtidsstudier ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og efterfulgt 
af mindst to års lønnet praktikophold, eller

a) mindst fire års fuldtidsstudier (kan 
desuden også udtrykkes i det tilsvarende 
antal ECTS-meritpoint) ved et universitet 
eller en tilsvarende læreanstalt, som 
formidler en officiel kvalifikation, og 
uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og efterfulgt 
af mindst to års praktikophold for den 
praktiske del af uddannelsen, som 
formidler en erhvervskvalifikation, eller

Or. de

Ændringsforslag 542
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mindst fire års fuldtidsstudier ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og efterfulgt 
af mindst to års lønnet praktikophold, eller

a) mindst fire års fuldtidsstudier (kan 
desuden også udtrykkes i det tilsvarende 
antal ECTS-meritpoint) ved et universitet 
eller en tilsvarende læreanstalt, og 
uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og efterfulgt 
af mindst to års praktikophold for den 
praktiske del af uddannelsen med henblik 
på at opnå praktisk erhvervserfaring, eller

Or. de

Begrundelse

Fremhævelse af praktikperioden som en forudsætning for den automatiske anerkendelse. 
Praktikperioden bør grundlæggende være på to år uanset uddannelsens længde. Da der kun 
findes få lønnede praktikophold på dette område, bør kandidaterne også kunne opnå deres 
erhvervserfaring gennem ulønnede praktikophold og kunne lade sig registrere som arkitekter.

Ændringsforslag 543
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mindst fire års fuldtidsstudier ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og 
efterfulgt af mindst to års lønnet 
praktikophold, eller

a) mindst fire års fuldtidsstudier ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau, eller

Or. es
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Ændringsforslag 544
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mindst fire års fuldtidsstudier ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og efterfulgt 
af mindst to års lønnet praktikophold, eller

a) mindst fire års fuldtidsstudier ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og efterfulgt 
af mindst to års praktikophold, som er led i 
en uddannelse til et lovreguleret erhverv, 
og som betinger retten til udøvelse af 
erhvervet, eller

Or. fr

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

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst fire års fuldtidsstudier ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og efterfulgt 
af mindst et års lønnet praktikophold.

b) mindst fire års fuldtidsstudier ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og efterfulgt 
af mindst et års praktikophold.

Or. en

Ændringsforslag 546
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst fire års fuldtidsstudier ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og efterfulgt 
af mindst et års lønnet praktikophold.

b) mindst fire års fuldtidsstudier ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og efterfulgt 
af mindst et års praktikophold.

Or. en

Ændringsforslag 547
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst fire års fuldtidsstudier ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og efterfulgt 
af mindst et års lønnet praktikophold.

b) mindst fire års fuldtidsstudier (kan 
desuden også udtrykkes i det tilsvarende 
antal ECTS-meritpoint) ved et universitet 
eller en tilsvarende læreanstalt, som 
formidler en officiel kvalifikation, og 
uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og efterfulgt 
af mindst to års praktikophold for den 
praktiske del af uddannelsen, som 
formidler en erhvervskvalifikation, eller

Or. de

Ændringsforslag 548
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst fire års fuldtidsstudier ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og 
efterfulgt af mindst et års lønnet 
praktikophold.

b) mindst fire års fuldtidsstudier ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau.

Or. es

Ændringsforslag 549
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst fire års fuldtidsstudier ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og efterfulgt 
af mindst et års lønnet praktikophold.

b) mindst fire års fuldtidsstudier (kan 
desuden også udtrykkes i det tilsvarende 
antal ECTS-meritpoint) ved et universitet 
eller en tilsvarende læreanstalt, og 
uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og efterfulgt
af mindst to års praktikophold for den 
praktiske del af uddannelsen med henblik 
på at opnå praktisk erhvervserfaring, eller

Or. de

Begrundelse

Fremhævelse af praktikperioden som en forudsætning for den automatiske anerkendelse. 
Praktikperioden bør grundlæggende være på to år uanset uddannelsens længde. Da der kun 
findes få lønnede praktikophold på dette område, bør kandidaterne også kunne opnå deres 
erhvervserfaring gennem ulønnede praktikophold og kunne lade sig registrere som arkitekter.

Ændringsforslag 550
Pablo Arias Echeverría
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst fire års fuldtidsstudier ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og 
efterfulgt af mindst et års lønnet 
praktikophold.

b) mindst fire års fuldtidsstudier ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau.

Or. es

Ændringsforslag 551
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst fire års fuldtidsstudier ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og efterfulgt 
af mindst et års lønnet praktikophold.

b) mindst fire års fuldtidsstudier ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og efterfulgt 
af mindst et års praktikophold, som er led i 
en uddannelse til et lovreguleret erhverv, 
og som betinger retten til udøvelse af 
erhvervet.

Or. fr

Ændringsforslag 552
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det lønnede praktikophold 
gennemføres i en medlemsstat under 
tilsyn af en person, der frembyder 
tilstrækkelige garantier for sin evne til at 
sørge for den praktiske uddannelse. 
Praktikopholdet gennemføres efter 
uddannelsens afslutning som nævnt i stk. 
1. Fuldførelsen af det lønnede 
praktikophold attesteres ved et certifikat, 
som vedlægges beviset for uddannelse.

udgår

Or. es

Begrundelse

Henvisningerne til lønnede praktikophold bør fjernes, da der for det første ikke er tradition 
for dette i Spanien, og for det andet tillader den aktuelle økonomiske konjunktur ikke, at der i 
øjeblikket iværksættes en ændring af modellen. Direktivets mangelfuldhed, for så vidt angår 
lønnede praktikophold, ville skabe mange problemer i forbindelse med anvendelsen heraf. 
Hvis man vælger at bibeholde denne henvisning, bør direktivet derfor indeholde en 
uddybende specifikation af, hvorvidt disse praktikophold aflønnes i forhold til en bestemt 
standard, og hvorvidt medlemsstaten er forpligtet til at afholde alle omkostninger til 
socialsikring.

Ændringsforslag 553
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det lønnede praktikophold gennemføres 
i en medlemsstat under tilsyn af en person, 
der frembyder tilstrækkelige garantier for 
sin evne til at sørge for den praktiske 
uddannelse. Praktikopholdet gennemføres 
efter uddannelsens afslutning som nævnt i 
stk. 1. Fuldførelsen af det lønnede 
praktikophold attesteres ved et certifikat, 
som vedlægges beviset for uddannelse.

3. Praktikopholdet gennemføres i en 
medlemsstat under tilsyn af en person, der 
frembyder tilstrækkelige garantier for sin 
evne til at sørge for den praktiske 
uddannelse. Praktikopholdet gennemføres 
efter uddannelsens afslutning som nævnt i 
stk. 1. Fuldførelsen af praktikopholdet
attesteres ved et certifikat, som vedlægges 
beviset for uddannelse.
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Or. en

Begrundelse

Henvisningen til aflønning bør udgå.

Ændringsforslag 554
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det lønnede praktikophold gennemføres 
i en medlemsstat under tilsyn af en person, 
der frembyder tilstrækkelige garantier for
sin evne til at sørge for den praktiske 
uddannelse. Praktikopholdet gennemføres 
efter uddannelsens afslutning som nævnt 
i stk. 1. Fuldførelsen af det lønnede 
praktikophold attesteres ved et certifikat, 
som vedlægges beviset for uddannelse.

3. Praktikopholdet gennemføres i en 
medlemsstat under tilsyn eller ledelse af en
arkitekt eller en instans, som på forhånd 
er godkendt hertil af en kompetent 
myndighed, og som har gennemgået en 
egnet test af sin evne til at sørge for den 
praktiske uddannelse. Fuldførelsen af
praktikopholdet attesteres ved et certifikat
udstedt af en myndighed, som vedlægges
det officielle bevis for uddannelse.

Or. de

Ændringsforslag 555
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det lønnede praktikophold gennemføres 
i en medlemsstat under tilsyn af en person,
der frembyder tilstrækkelige garantier for
sin evne til at sørge for den praktiske 
uddannelse. Praktikopholdet gennemføres 
efter uddannelsens afslutning som nævnt 

3. Praktikopholdet gennemføres i en 
medlemsstat under tilsyn eller ledelse af en
arkitekt eller en person eller en instans,
som på forhånd er godkendt hertil af en 
kompetent myndighed, og som har 
gennemgået en egnet test af sin evne til at 
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i stk. 1. Fuldførelsen af det lønnede 
praktikophold attesteres ved et certifikat, 
som vedlægges beviset for uddannelse.

sørge for den praktiske uddannelse. 
Fuldførelsen af praktikopholdet attesteres 
ved et certifikat udstedt af en myndighed, 
som vedlægges beviset for uddannelse.

Or. de

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

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det lønnede praktikophold gennemføres 
i en medlemsstat under tilsyn af en person, 
der frembyder tilstrækkelige garantier for 
sin evne til at sørge for den praktiske 
uddannelse. Praktikopholdet gennemføres 
efter uddannelsens afslutning som nævnt i 
stk. 1. Fuldførelsen af det lønnede 
praktikophold attesteres ved et certifikat, 
som vedlægges beviset for uddannelse.

3. Praktikopholdet gennemføres i en 
medlemsstat under tilsyn af en person, der 
frembyder tilstrækkelige garantier for sin 
evne til at sørge for den praktiske 
uddannelse. Praktikopholdet gennemføres 
efter uddannelsens afslutning som nævnt i 
stk. 1. Fuldførelsen af praktikopholdet
attesteres ved et certifikat, som vedlægges 
beviset for uddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 557
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det lønnede praktikophold gennemføres 
i en medlemsstat under tilsyn af en person, 
der frembyder tilstrækkelige garantier for 
sin evne til at sørge for den praktiske 
uddannelse. Praktikopholdet gennemføres 

3. Praktikopholdet gennemføres i en 
medlemsstat under tilsyn af en person, der 
frembyder tilstrækkelige garantier for sin 
evne til at sørge for den praktiske 
uddannelse. Praktikopholdet gennemføres 
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efter uddannelsens afslutning som nævnt i 
stk. 1. Fuldførelsen af det lønnede 
praktikophold attesteres ved et certifikat, 
som vedlægges beviset for uddannelse.

efter uddannelsens afslutning som nævnt i 
stk. 1. Fuldførelsen af praktikopholdet
attesteres ved et certifikat, som vedlægges 
beviset for uddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 558
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det lønnede praktikophold gennemføres 
i en medlemsstat under tilsyn af en person, 
der frembyder tilstrækkelige garantier for 
sin evne til at sørge for den praktiske 
uddannelse. Praktikopholdet gennemføres 
efter uddannelsens afslutning som nævnt 
i stk. 1. Fuldførelsen af det lønnede 
praktikophold attesteres ved et certifikat, 
som vedlægges beviset for uddannelse.

3. Praktikopholdet som omhandlet i stk. 1
gennemføres i en medlemsstat under tilsyn 
af en person, der frembyder tilstrækkelige 
garantier for sin evne til at sørge for den 
praktiske uddannelse. Fuldførelsen af
praktikopholdet attesteres ved et certifikat, 
som vedlægges beviset for uddannelse.

Or. fr


