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Amendement 406
Emilie Turunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 407
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van de 
ontvangende lidstaat kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van vestiging in 
geval van twijfel verzoeken om alle 
informatie over de rechtmatigheid van de 
vestiging en het goede gedrag van de 
dienstverrichter, alsmede het ontbreken van 
eventuele tuchtrechtelijke of 
strafrechtelijke maatregelen ter zake van de 
beroepsuitoefening. Voor de controle van 
kwalificaties kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de ontvangende lidstaat bij 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van vestiging informatie aanvragen over de 
opleidingscursussen van de dienstverrichter 
voor zover dit nodig is voor het beoordelen 
van wezenlijke verschillen die de 
volksgezondheid of de openbare veiligheid
kunnen schaden. De bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van vestiging verstrekken 
deze informatie overeenkomstig artikel 56.

1. De bevoegde autoriteiten van de 
ontvangende lidstaat kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van vestiging in 
geval van twijfel verzoeken om alle 
informatie over de rechtmatigheid van de 
vestiging en het goede gedrag van de 
dienstverrichter, alsmede het ontbreken van 
eventuele tuchtrechtelijke of 
strafrechtelijke maatregelen ter zake van de 
beroepsuitoefening. Voor de controle van 
kwalificaties kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de ontvangende lidstaat bij 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van vestiging informatie aanvragen over de 
opleidingscursussen van de dienstverrichter 
voor zover dit nodig is voor het beoordelen 
van wezenlijke verschillen die het 
algemeen belang kunnen schaden. De 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
vestiging verstrekken deze informatie 
overeenkomstig artikel 56.
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Or. en

Amendement 408
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis) Er wordt een nieuw artikel 11 bis 
ingevoegd:

Artikel 11 bis
De Commissie moet twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
wetgeving voorstellen die de in het artikel 
11 genoemde vijf niveaus op één lijn 
brengt met de acht niveaus van het 
Europees kwalificatiekader en die het 
Europees systeem voor de overdracht van 
studiepunten opneemt in het acquis 
communautaire.

Or. en

Amendement 409
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 – letter d
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 11 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Het tweede lid wordt geschrapt. Artikel 13 is niet van toepassing op de in 
de artikelen 24, 25, 34, 35 en 44 bedoelde 
beroepen in de gezondheidszorg.

Or. de

Amendement 410
Anja Weisgerber, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Birgit Collin-
Langen, Wim van de Camp, Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 11 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Het bepaalde onder c) ii) wordt 
vervangen door:

Schrappen

"(ii) een gereglementeerde opleiding of, 
in het geval van gereglementeerde 
beroepen, een beroepsopleiding met een 
bijzondere structuur waarbij competenties 
worden aangereikt die verder gaan dan 
wat niveau b verstrekt, die gelijkwaardig 
is aan het onder punt i) vermelde 
opleidingsniveau, indien deze opleiding 
tot een vergelijkbare beroepsbekwaamheid 
opleidt en op een vergelijkbaar niveau van 
verantwoordelijkheden en taken 
voorbereidt, mits het diploma vergezeld 
gaat van een certificaat van de lidstaat 
van oorsprong;"

Or. de

Motivering

Artikel 11, letter c), punt ii), van Richtlijn 2005/36/EG bevat een verwijzing naar bijlage II, 
waarin hoge beroepsopleidingen worden gelijkgesteld met een universitaire studie van een jaar. 
Een schrapping van bijlage II zou ertoe leiden dat de autoriteiten van de ontvangende lidstaat 
per geval zouden moeten beslissen of een beroepskwalificatie onder artikel 11, letter c), punt ii),
valt.

Amendement 411
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 11 - letter c - punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) een gereglementeerde opleiding of, in 
het geval van gereglementeerde beroepen, 
een beroepsopleiding met een bijzondere 
structuur waarbij competenties worden 
aangereikt die verder gaan dan wat 
niveau b verstrekt, die gelijkwaardig is aan 

(ii) hetzij, in het geval van een
gereglementeerd beroep, een opleiding
met een bijzondere structuur vermeld in 
bijlage II die gelijkwaardig is aan het 
onder i) vermelde opleidingsniveau, en die
opleidt tot een vergelijkbare 
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het onder punt i) vermelde 
opleidingsniveau, indien deze opleiding tot 
een vergelijkbare beroepsbekwaamheid 
opleidt en op een vergelijkbaar niveau van 
verantwoordelijkheden en taken 
voorbereidt, mits het diploma vergezeld 
gaat van een certificaat van de lidstaat 
van oorsprong;

beroepsbekwaamheid en voorbereidt op 
een vergelijkbaar niveau van 
verantwoordelijkheden en taken. De 
Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen met betrekking tot 
aanpassingen in de lijst van bijlage II, om 
rekening te houden met opleidingen die 
voldoen aan de in de eerste alinea, letter 
c), onder ii), genoemde eisen.

Or. de

Motivering

Artikel 11, letter c), onder ii) van Richtlijn 2005/36/EG bevat een verwijzing naar bijlage II, 
waarin een lijst is opgenomen van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, zoals 
fysiotherapeuten en logopedisten. Artikel 11, letter c), onder ii) moet in zijn huidige vorm 
gehandhaafd blijven. Ook de mogelijkheid tot aanpassing van de lijst van bijlage II moet 
gehandhaafd blijven.

Amendement 412
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 – letter c
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 11 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een diploma dat bewijst dat de aanvrager 
een postsecundaire opleiding op met een 
duur van ten minste drie jaar en ten 
hoogste vier jaar of met een daaraan 
gelijkwaardige duur in geval van een 
deeltijdse opleiding heeft gevolgd of, 
indien van toepassing in de lidstaat van 
oorsprong, een daaraan gelijkwaardig 
aantal studiepunten volgens het Europees 
systeem voor de overdracht van 
studiepunten (ECTS) heeft gehaald aan een 
universiteit of een instelling voor hoger 
onderwijs of aan een andere instelling met 
hetzelfde opleidingsniveau, en dat, in 
voorkomend geval, bewijst dat hij de 
beroepsopleiding die als aanvulling op de 
postsecundaire opleiding vereist is, met 
succes heeft afgesloten;

d) een diploma dat bewijst dat de aanvrager 
met succes een postsecundaire opleiding 
met een duur van ten minste drie jaar en 
ten hoogste vier jaar of met een daaraan 
gelijkwaardige duur in geval van een 
deeltijdse opleiding heeft gevolgd, die
indien van toepassing in de lidstaat van 
oorsprong, een daaraan gelijkwaardig 
aantal studiepunten vertegenwoordigt 
volgens het Europees systeem voor de 
overdracht van studiepunten (ECTS), aan 
een universiteit of een instelling voor hoger 
onderwijs of aan een andere instelling met 
hetzelfde opleidingsniveau, en dat, in 
voorkomend geval, bewijst dat hij de 
beroepsopleiding die als aanvulling op de 
postsecundaire opleiding vereist is, met 
succes heeft afgesloten;
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Or. el

Motivering

De mogelijkheid de opleiding in ECTS-studiepunten uit te drukken moet niet als alternatief, 
maar als aanvullend stricto sensu op de looptijd ervan gelden.

Amendement 413
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 – letter c
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 11 - letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) een diploma dat bewijst dat de 
aanvrager een postsecundaire opleiding 
met een duur van meer dan vier jaar of met 
een daaraan gelijkwaardige duur in geval 
van een deeltijdse opleiding heeft gevolgd 
of, indien van toepassing in de lidstaat van 
oorsprong, een gelijkwaardig aantal 
studiepunten volgens het Europees systeem 
voor de overdracht van studiepunten 
(ECTS) heeft gehaald aan een universiteit 
of een instelling voor hoger onderwijs of 
aan een andere instelling met hetzelfde 
opleidingsniveau en dat, in voorkomend 
geval, bewijst dat hij de beroepsopleiding 
die als aanvulling op de postsecundaire 
opleiding vereist is, met succes heeft 
afgesloten.

(e) een diploma dat bewijst dat de 
aanvrager een postsecundaire opleiding 
met een duur van minstens vier jaar of met 
een daaraan gelijkwaardige duur in geval 
van een deeltijdse opleiding heeft gevolgd 
of, indien van toepassing in de lidstaat van 
oorsprong, een gelijkwaardig aantal 
studiepunten volgens het Europees systeem 
voor de overdracht van studiepunten 
(ECTS) heeft gehaald aan een universiteit 
of een instelling voor hoger onderwijs of 
aan een andere instelling met hetzelfde 
opleidingsniveau en dat, in voorkomend 
geval, bewijst dat hij de beroepsopleiding 
die als aanvulling op de postsecundaire 
opleiding vereist is, met succes heeft 
afgesloten.

Or. en

Amendement 414
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 – letter c
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 11 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een diploma dat bewijst dat de aanvrager 
een postsecundaire opleiding met een duur 

e) een diploma dat bewijst dat de houder 
met succes een postsecundaire opleiding 
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van meer dan vier jaar of met een daaraan 
gelijkwaardige duur in geval van een 
deeltijdse opleiding heeft gevolgd of, 
indien van toepassing in de lidstaat van 
oorsprong, een gelijkwaardig aantal 
studiepunten volgens het Europees systeem 
voor de overdracht van studiepunten 
(ECTS) heeft gehaald aan een universiteit 
of een instelling voor hoger onderwijs of 
aan een andere instelling met hetzelfde 
opleidingsniveau en dat, in voorkomend 
geval, bewijst dat hij de beroepsopleiding 
die als aanvulling op de postsecundaire 
opleiding vereist is, met succes heeft 
afgesloten.

met een duur van meer dan vier jaar of met 
een daaraan gelijkwaardige duur in geval 
van een deeltijdse opleiding heeft gevolgd, 
die indien van toepassing in de lidstaat van 
oorsprong, een gelijkwaardig aantal 
studiepunten vertegenwoordigt volgens het 
Europees systeem voor de overdracht van 
studiepunten (ECTS), aan een universiteit 
of een instelling voor hoger onderwijs of 
aan een andere instelling met hetzelfde 
opleidingsniveau en dat, in voorkomend 
geval, bewijst dat hij de beroepsopleiding 
die als aanvulling op de postsecundaire 
opleiding vereist is, met succes heeft 
afgesloten.

Or. el

Motivering

De mogelijkheid de opleiding in ECTS-studiepunten uit te drukken moet niet als alternatief, 
maar als aanvullend stricto sensu op de looptijd ervan gelden.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 – letter d
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 11 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Het tweede lid wordt geschrapt. Schrappen

Or. de

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op artikel 11, letter c.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 – letter d bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 11 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Aan artikel 11 wordt een nieuwe 
alinea toegevoegd:
De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen met betrekking tot 
aanpassingen in de lijst van bijlage II, om 
rekening te houden met opleidingen die 
voldoen aan de in de eerste alinea, letter 
c), onder ii), genoemde eisen.

Or. de

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op artikel 11, letter c).

Amendement 417
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde toegang tot en 
uitoefening van het beroep worden 
eveneens toegestaan aan aanvragers die 
een bekwaamheidsattest of een 
beroepstitel zoals bedoeld in artikel 11
hebben dat/die die is afgegeven in een 
andere lidstaat waar dat beroep niet is 
gereglementeerd.

2. De in lid 1 bedoelde toegang tot en 
uitoefening van het beroep worden 
eveneens toegestaan aan aanvragers die het 
in dat lid bedoelde beroep tijdens de 
voorafgaande tien jaar gedurende twee 
jaar voltijds hebben uitgeoefend in een 
andere lidstaat waar dat beroep niet is 
gereglementeerd en die een of meer 
bekwaamheidsattesten of een of meer 
opleidingstitels bezitten.

Or. de

Amendement 418
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 13 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde toegang tot en 
uitoefening van het beroep worden 
eveneens toegestaan aan aanvragers die 
een bekwaamheidsattest of een 
beroepstitel zoals bedoeld in artikel 11 
hebben dat/die die is afgegeven in een 
andere lidstaat waar dat beroep niet is 
gereglementeerd.

2. De in lid 1 bedoelde toegang tot en 
uitoefening van het beroep worden 
eveneens toegestaan aan aanvragers die het 
in dat lid bedoelde beroep tijdens de 
voorafgaande tien jaar gedurende twee 
jaar voltijds hebben uitgeoefend in een 
andere lidstaat waar het beroep in kwestie 
niet is gereglementeerd en die een of meer 
bekwaamheidsattesten dan wel een of 
meer opleidingstitels bezitten.

Or. el

Motivering

Herinvoering van een bepaling omdat het schrappen van de beroepsuitoefening in het geval van 
beroepen die in de lidstaat van herkomst niet zijn gereglementeerd leidt tot de erkenning van 
opleidingstitels en niet van beroepskwalificaties.

Amendement 419
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In geval van in de leden 1 en 2 bedoelde 
bekwaamheidsattesen en opleidingstitels of 
certificaten van een gereglementeerde 
opleiding of eeberoepsopleidingen met een 
bijzondere structuur die gelijkwaardig zijn 
aan het in artikel 11, onder c i), bedoelde 
niveau, erkent de ontvangende lidstaat het 
door de lidstaat van oorsprong 
geattesteerde of gecertificeerde 
opleidingsniveau.

3. In geval van in de leden 1 en 2 bedoelde 
bekwaamheidsattesten en opleidingstitels 
of certificaten van een gereglementeerde 
opleiding of beroepsopleidingen met een 
bijzondere structuur die gelijkwaardig zijn 
aan het in artikel 11, onder c, bedoelde 
niveau, erkent de ontvangende lidstaat het 
door de lidstaat van oorsprong 
geattesteerde of gecertificeerde
opleidingsniveau.

Or. de

Motivering

Artikel 11, letter c), onder i) verwijst naar bijlage II van de richtlijn, waarin ook beroepen en 
ambachten in de gezondheidszorg zijn opgenomen. Met het oog op de mobiliteit moet ook het 
door de lidstaat van oorsprong geattesteerde of gecertificeerde opleidingsniveau van 
opleidingen met een bijzondere structuur erkend worden.
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Amendement 420
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In geval van in de leden 1 en 2 bedoelde 
bekwaamheidsattesen en opleidingstitels of 
certificaten van een gereglementeerde 
opleiding of eeberoepsopleidingen met een 
bijzondere structuur die gelijkwaardig zijn 
aan het in artikel 11, onder c i), bedoelde 
niveau, erkent de ontvangende lidstaat het 
door de lidstaat van oorsprong 
geattesteerde of gecertificeerde 
opleidingsniveau.

3. In geval van in de leden 1 en 2 bedoelde 
bekwaamheidsattesten en opleidingstitels 
of certificaten van een gereglementeerde 
opleiding of beroepsopleidingen met een 
bijzondere structuur die gelijkwaardig zijn 
aan het in artikel 11, onder c, bedoelde 
niveau, erkent de ontvangende lidstaat het 
door de lidstaat van oorsprong 
geattesteerde of gecertificeerde 
opleidingsniveau.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In geval van in de leden 1 en 2 bedoelde 
bekwaamheidsattesen en opleidingstitels of 
certificaten van een gereglementeerde 
opleiding of eeberoepsopleidingen met een 
bijzondere structuur die gelijkwaardig zijn 
aan het in artikel 11, onder c i), bedoelde 
niveau, erkent de ontvangende lidstaat het 
door de lidstaat van oorsprong 
geattesteerde of gecertificeerde 
opleidingsniveau.

3. In geval van in de leden 1 en 2 bedoelde 
bekwaamheidsattesten en opleidingstitels 
of certificaten van een gereglementeerde 
opleiding of beroepsopleidingen met een 
bijzondere structuur die gelijkwaardig zijn 
aan het in artikel 11, onder c, bedoelde 
niveau, erkent de ontvangende lidstaat het 
door de lidstaat van oorsprong 
geattesteerde of gecertificeerde 
opleidingsniveau.

Or. de
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Motivering

Artikel 11, letter c), onder i), verwijst naar bijlage II van de richtlijn, waarin hoge 
beroepsopleidingen zijn opgenomen. Door naar artikel 11, letter c), als geheel te verwijzen, 
worden deze beroepsopleidingen gelijkgesteld met universitaire opleidingen.

Amendement 422
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van de leden 1 en 2 van dit 
artikel kan de bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat de toegang tot en de 
uitoefening van het beroep weigeren aan 
houders van een bekwaamheidsattest 
wanneer de nationale kwalificatie die voor 
de uitoefening van het beroep op zijn 
grondgebied vereist is, onder de punten d) 
of e) van artikel 11 is ingedeeld.

4. In afwijking van de leden 1 en 2 van dit 
artikel kan de bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat de toegang tot en de 
uitoefening van het beroep weigeren aan 
houders van een bekwaamheidsattest van 
een niveau dat aan het vereiste niveau in 
de ontvangende lidstaat voldoet, wanneer 
de nationale kwalificatie die voor de 
uitoefening van het beroep op zijn 
grondgebied vereist is, onder de punten d) 
of e) van artikel 11 is ingedeeld.

Or. de

Motivering

De nationale kwalificatieniveaus, met name voor de vrije beroepen (artsen, apothekers, 
accountants, notarissen, advocaten, architecten en ingenieurs, octrooigemachtigden, 
dierenartsen en tandartsen) moeten worden gehandhaafd, gezien de essentiële, 
hooggekwalificeerde diensten die deze beroepsgroepen op cruciale gebieden verrichten, zoals in 
de gezondheidszorg, in het rechtsstelsel en in de bouw. 

Amendement 423
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van de leden 1 en 2 van dit 4. In afwijking van de leden 1 en 2 van dit 
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artikel kan de bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat de toegang tot en de 
uitoefening van het beroep weigeren aan 
houders van een bekwaamheidsattest 
wanneer de nationale kwalificatie die voor 
de uitoefening van het beroep op zijn 
grondgebied vereist is, onder de punten d) 
of e) van artikel 11 is ingedeeld.

artikel kan de bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat de toegang tot en de 
uitoefening van het beroep weigeren aan 
houders van een bekwaamheidsattest als 
bedoeld in artikel 11, onder a), wanneer de 
nationale kwalificatie die voor de 
uitoefening van het beroep op zijn 
grondgebied vereist is, onder de punten c), 
d) of e) van artikel 11 is ingedeeld.

Or. de

Amendement 424
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van de leden 1 en 2 van dit 
artikel kan de bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat de toegang tot en de 
uitoefening van het beroep weigeren aan 
houders van een bekwaamheidsattest 
wanneer de nationale kwalificatie die voor 
de uitoefening van het beroep op zijn 
grondgebied vereist is, onder de punten d) 
of e) van artikel 11 is ingedeeld.

4. In afwijking van de leden 1 en 2 van dit 
artikel kan de bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat de toegang tot en de 
uitoefening van het beroep weigeren aan 
houders van een bekwaamheidsattest als 
bedoeld in artikel 11, onder a), wanneer de 
nationale kwalificatie die voor de 
uitoefening van het beroep op zijn 
grondgebied vereist is, onder de punten d) 
of e) van artikel 11 is ingedeeld.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van de leden 1 en 2 van dit 
artikel kan de bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat de toegang tot en de 

4. In afwijking van de leden 1 en 2 van dit 
artikel kan de bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat de toegang tot en de 
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uitoefening van het beroep weigeren aan 
houders van een bekwaamheidsattest 
wanneer de nationale kwalificatie die voor 
de uitoefening van het beroep op zijn 
grondgebied vereist is, onder de punten d) 
of e) van artikel 11 is ingedeeld.

uitoefening van het beroep weigeren aan 
houders van een bekwaamheidsattest als 
bedoeld in artikel 11, onder a), wanneer de 
nationale kwalificatie die voor de 
uitoefening van het beroep op zijn 
grondgebied vereist is, onder de punten c), 
d) of e) van artikel 11 is ingedeeld.

Or. de

Motivering

Door de regeling die de Commissie voorstelt, is een soepele overgang van niveau 1 naar niveau 
3 mogelijk. Volgens de door de Commissie voorgestelde regeling kunnen de lidstaten echter een 
overgang van niveau 3 naar niveau 4 weigeren. Dit zou tot een inperking van de mobiliteit voor 
hooggekwalificeerde beroepsgroepen kunnen leiden, daar deze door de afzonderlijke lidstaten 
op uiteenlopende wijze in niveau 3 of niveau 4 zijn ingedeeld.

Amendement 426
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten zijn echter niet 
gehouden om de in bijlage V, punt 5.6.2, 
bedoelde opleidingstitels rechtsgeldigheid 
te geven voor de opening van nieuwe voor 
het publiek toegankelijke apotheken. Voor 
de toepassing van dit lid worden ook 
apotheken die minder dan drie jaar open 
zijn als nieuwe apotheken beschouwd.

Or. de

Motivering

De aangehaalde rechtspraak van het EHvJ noopt niet tot de schrapping van de clausule met 
betrekking tot de periode van drie jaar. Het EHvJ heeft in zijn vaste rechtspraak de 
rechtmatigheid van de regeling niet in twijfel getrokken, maar erop gewezen dat de lidstaten 
bevoegd zijn om zelf fundamentele besluiten ten aanzien van de organisatie van het 
apotheekwezen te nemen.

Amendement 427
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 12 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Lid 1 wordt vervangen door: Schrappen
"1. Artikel 13 belet niet dat de 
ontvangende lidstaat van de aanvrager 
verlangt dat hij een aanpassingsstage van 
ten hoogste drie jaar doorloopt of een 
proeve van bekwaamheid aflegt wanneer 
de door hem gevolgde opleiding 
betrekking heeft op vakgebieden die wat 
de beroepsactiviteiten betreft, wezenlijk 
verschillen van de vakgebieden die in het 
kader van de in de ontvangende lidstaat 
vereiste opleidingstitels worden 
behandeld."

Or. de

Amendement 428
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 12 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 14 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie van mening is dat 
de in de tweede alinea bedoelde afwijking 
onterecht of in strijd met het Unierecht is, 
stelt zij binnen zes maanden na ontvangst 
van alle nodige informatie een 
uitvoeringsbesluit vast waarbij de 
betrokken lidstaat verzocht wordt om van 
de voorgenomen maatregel af te zien.
Wanneer binnen deze termijn geen reactie 
van de Commissie is ontvangen, kan de 
afwijking worden toegepast.

Wanneer de Commissie na ontvangst van 
alle nodige informatie van mening is dat 
de in de tweede alinea bedoelde afwijking 
onterecht of in strijd met het 
Gemeenschapsrecht is, verzoekt zij de 
betrokken lidstaat binnen drie maanden 
om van de bewuste maatregel af te zien.
Wanneer aan het einde van deze termijn 
geen reactie van de Commissie is 
ontvangen, kan de afwijking worden 
toegepast.

Or. el

Motivering

Wanneer de afwijking, mits naar behoren gemotiveerd, noodzakelijk wordt geacht, moeten de 
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lidstaten het voortouw nemen.

Amendement 429
Sandra Kalniete

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 12 – letter c
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 14 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) In lid 3 wordt na de eerste alinea de 
volgende alinea ingevoegd:

Schrappen

Voor het beroep van notaris kan de 
ontvangende lidstaat bij het bepalen van 
de compenserende maatregel rekening 
houden met de specifieke activiteiten van 
dit beroep op zijn grondgebied, met name 
inzake het toe te passen recht.

Or. en

Amendement 430
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 12 – letter c
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 14 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in lid 3 wordt na de eerste alinea de 
volgende alinea ingevoegd:

Schrappen

Voor het beroep van notaris kan de 
ontvangende lidstaat bij het bepalen van 
de compenserende maatregel rekening 
houden met de specifieke activiteiten van 
dit beroep op zijn grondgebied, met name 
inzake het toe te passen recht.

Or. fr

Amendement 431
Othmar Karas, Andreas Schwab



AM\916301NL.doc 17/91 PE498.002v01-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 12 – letter c
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 14 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het beroep van notaris kan de 
ontvangende lidstaat bij het bepalen van de 
compenserende maatregel rekening houden 
met de specifieke activiteiten van dit 
beroep op zijn grondgebied, met name 
inzake het toe te passen recht.

Voor het beroep van notaris kan de 
ontvangende lidstaat bij het bepalen van de 
compenserende maatregel rekening houden 
met de specifieke activiteiten van dit 
beroep op zijn grondgebied, met name 
inzake het toe te passen recht.

De ontvangende lidstaat mag van de 
aanvrager een aanpassingsstage van 
maximaal zes maanden verlangen 
alvorens hem toe te laten tot de proeve 
van bekwaamheid.

Or. en

Motivering

Lidstaten moeten een aanvullende compenserende maatregel kunnen opleggen alvorens 
aanvragers tot de proeve van bekwaamheid toe te laten. Een korte aanpassingsstage met een 
beperkte duur vóór de toelating tot de proeve van bekwaamheid heeft tot doel ervoor te zorgen 
dat de aanvrager in staat is om de brede waaier aan diensten die doorgaans verband houdt met 
de rechterlijke taken van de ontvangende lidstaat op een correctie manier aan te bieden en uit te 
voeren. Notarissen naar Latijns recht hebben contracteer- en handelingsplicht. Dit is belangrijk 
in het kader van authentieke akten en wanneer notarissen rechterlijke functies uitoefenen 
namens het nationale gerecht (Gerichtskommissär in Oostenrijk en gelijksoortige activiteiten in 
Hongarije, Tsjechië en Slowakije). Een notaris naar Latijns recht die zich in een andere lidstaat 
wil vestigen, kan geen bepaalde notariële activiteiten in deze ontvangende lidstaat kiezen, maar 
moet volledig in zijn hoedanigheid optreden. Hiervoor heeft hij de nodige praktische en 
theoretische kennis nodig van de hele waaier aan notarisdiensten van de ontvangende lidstaat. 
Hij/zij kan niet weigeren bepaalde functies uit te oefenen. Dit is een eigenschap waarmee 
notarissen zich onderscheiden van bijvoorbeeld advocaten. De oplossing is om lidstaten toe te 
laten een aanvullende compenserende maatregel op te leggen vóór de toelating tot de proeve van 
bekwaamheid, met name een praktische aanpassingsstage. Deze korte aanpassingsstage met een 
beperkte duur vóór de toelating van de aanvrager tot de proeve van bekwaamheid zorgt ervoor 
dat hij/zij in staat is om de brede waaier aan diensten in de ontvangende lidstaat op een 
correctie manier aan te bieden. Het is in het belang van de burgers en ondernemingen dat 
notarissen die zich in de ontvangende lidstaat vestigen, in staat zijn deze contracteerplicht te 
vervullen.

Amendement 432
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 12 – letter d



PE498.002v01-00 18/91 AM\916301NL.doc

NL

Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor de toepassing van de leden 1 en 5 
wordt onder "vakgebieden die wezenlijk 
verschillen" verstaan vakgebieden waarvan 
de kennis van essentieel belang is voor de 
uitoefening van het beroep en waarvoor de 
door de migrant ontvangen opleiding qua 
duur of inhoud in belangrijke mate afwijkt 
van de door de ontvangende lidstaat 
vereiste opleiding.

4. Voor de toepassing van de leden 1 en 5 
wordt onder "vakgebieden die wezenlijk 
verschillen" verstaan vakgebieden waarvan 
de kennis en bekwaamheden van 
essentieel belang zijn voor de uitoefening 
van het beroep en waarvoor de door de 
migrant ontvangen opleiding qua duur of 
inhoud in belangrijke mate afwijkt van de 
door de ontvangende lidstaat vereiste 
opleiding.

Or. en

Amendement 433
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 12 – letter d
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor de toepassing van de leden 1 en 5 
wordt onder "vakgebieden die wezenlijk 
verschillen" verstaan vakgebieden waarvan 
de kennis van essentieel belang is voor de 
uitoefening van het beroep en waarvoor de 
door de migrant ontvangen opleiding qua 
inhoud in belangrijke mate afwijkt van de 
door de ontvangende lidstaat vereiste 
opleiding.

4. Voor de toepassing van de leden 1 en 5 
wordt onder "vakgebieden die wezenlijk 
verschillen" verstaan vakgebieden waarvan 
de kennis van essentieel belang is voor de 
uitoefening van het beroep en waarvoor de 
door de migrant ontvangen opleiding qua 
duur of inhoud in belangrijke mate afwijkt 
van de door de ontvangende lidstaat 
vereiste opleiding.

Or. fr

Amendement 434
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 12 – letter d
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 14 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Lid 1 wordt toegepast met inachtneming 
van het evenredigheidsbeginsel. Indien de 
ontvangende lidstaat overweegt van de 
aanvrager een aanpassingsstage of proeve 
van bekwaamheid te verlangen, moet hij 
met name eerst nagaan of de kennis, 
vaardigheden en competenties die de 
aanvrager in het kader van zijn 
beroepservaring of in het kader van een 
leven lang leren in een lidstaat of derde 
land verworven heeft, het in lid 4 bedoelde 
wezenlijk verschil geheel of gedeeltelijk 
kunnen overbruggen.

5. Lid 1 wordt toegepast met inachtneming 
van het evenredigheidsbeginsel. Indien de 
ontvangende lidstaat overweegt van de
aanvrager een aanpassingsstage of proeve 
van bekwaamheid te verlangen, moet hij 
met name eerst nagaan of de voor het 
beroep relevante kennis, vaardigheden en 
competenties die de aanvrager in het kader 
van zijn beroepservaring in een lidstaat of 
derde land verworven heeft, het in lid 4 
bedoelde wezenlijk verschil geheel of 
gedeeltelijk kunnen overbruggen.

Or. de

Amendement 435
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 12 – letter e
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 14 – lid 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een toelichting van de wezenlijke 
verschillen naar inhoud;

c) een toelichting van de wezenlijke 
verschillen naar inhoud en in welk opzicht 
deze verschillen invloed hebben of de 
beroepsbeoefenaar in staat is zijn beroep 
op bevredigende wijze in de ontvangende 
lidstaat uit te oefenen;

Or. fr

Amendement 436
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 12 – letter e
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 14 – lid 6 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een verklaring waarom de aanvrager Schrappen
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als gevolg van deze wezenlijke verschillen 
zijn beroep niet op bevredigende wijze kan 
uitoefenen op het grondgebied van de 
ontvangende lidstaat;

Or. fr

Amendement 437
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 12 – letter e
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 14 – lid 6 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een verklaring waarom deze wezenlijke 
verschillen niet gecompenseerd kunnen 
worden door de kennis, vaardigheden en 
competenties die de aanvrager heeft 
opgedaan in het kader van zijn 
beroepservaring of in het kader van een 
leven lang leren.

e) een verklaring waarom deze wezenlijke 
verschillen niet gecompenseerd kunnen 
worden door de kennis, vaardigheden en 
competenties die de aanvrager heeft 
opgedaan in het kader van zijn 
beroepservaring of in het kader van een 
(door bevoegde instanties gecertificeerd)
leven lang leren.

Or. el

Motivering

Omwille van de volksgezondheid en openbare veiligheid zijn de lidstaten verplicht te controleren 
tot welke beroepen zij gedeeltelijke toegang verlenen.

Amendement 438
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 12 – letter e
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 14 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De in lid 1 bedoelde proeve van 
bekwaamheid wordt ten minste tweemaal 
per jaar georganiseerd en de aanvragers 
mogen een proef ten minste éénmaal 
opnieuw afleggen wanneer ze er de eerste 
keer niet voor slaagden.

7. De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 
1 bedoelde proeve van bekwaamheid kan 
worden afgelegd binnen een termijn van 
zes maanden na oplegging van een 
compenserende maatregel aan de 
aanvrager van de erkenning. De
aanvragers mogen een proef ten minste 
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éénmaal opnieuw afleggen wanneer ze er 
de eerste keer niet voor slaagden.

Or. cs

Motivering

De lidstaten worden anders verplicht om zelfs als geen enkele beroepsbeoefenaar een aanvraag 
tot erkenning heeft ingediend twee keer per jaar een proeve van bekwaamheid te organiseren. 
Dat zou vooral bij beroepen met een lage mobiliteit en in kleine lidstaten tot een overbodige en 
onevenredige administratieve belasting leiden.

Amendement 439
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 12 – letter f (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 14 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) Het volgende nieuwe lid wordt 
toegevoegd na lid 7:
"7 bis. Voor de toepassing van leden 1 tot 
en met 8, leggen de bevoegde autoriteiten 
in de lidstaten vanaf [datum invoegen – de 
dag na de in artikel 3, lid 1, eerste alinea, 
bedoelde datum] en vervolgens om de vijf 
jaar, openbare verslagen voor aan de 
Commissie en aan de andere lidstaten 
over hun besluiten inzake compenserende 
maatregelen, met inbegrip van de 
rechtvaardiging van deze maatregelen, en 
over eventuele vooruitgang op het gebied 
van coördinatie met andere lidstaten, 
zoals via gemeenschappelijke 
opleidingsbeginselen."

Or. en

Motivering

Amendement met het oog op transparantie en coördinatie tussen lidstaten bij de toepassing van 
compenserende maatregelen.

Amendement 440
Emilie Turunen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 13 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Na artikel 17 wordt een nieuw 
artikel ingevoegd:

Artikel 17 bis
Lidstaten mogen beroepsbeoefenaren uit 
andere lidstaten vragen te bewijzen dat zij 
permanente bijscholing hebben gevolgd 
uitsluitend indien de ontvangende lidstaat 
zijn eigen onderdanen verplicht dergelijke 
bijscholing te volgen.

Or. en

Amendement 441
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 14 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Hoofdstuk III

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De titel van hoofdstuk III wordt 
vervangen door:
Erkenning op basis van een 
gemeenschappelijk pakket van 
opleidingsvoorwaarden en -niveaus
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. fr

Amendement 442
Heide Rühle, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 14
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Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen met betrekking tot 
aanpassingen in de lijst van 
werkzaamheden van bijlage IV waarvoor 
overeenkomstig artikel 16 beroepservaring 
wordt erkend, teneinde de nomenclatuur bij 
te werken of te verduidelijken, zonder dat 
dit het toepassingsgebied van de 
werkzaamheden binnen de afzonderlijke 
categorieën mag verkleinen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen met betrekking tot 
aanpassingen in de lijst van 
werkzaamheden van bijlage IV waarvoor 
overeenkomstig artikel 16 beroepservaring 
wordt erkend, teneinde de nomenclatuur bij 
te werken of te verduidelijken, zonder dat 
dit het toepassingsgebied van de 
werkzaamheden binnen de afzonderlijke 
categorieën mag verkleinen en zonder dat 
werkzaamheden die reeds in een lijst van 
bijlage IV zijn ingedeeld, in een andere 
lijst worden opgenomen.

Or. de

Amendement 443
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 15
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 21 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In artikel 21 worden de leden 4, 6 en 
7 geschrapt.

(15) In artikel 21 wordt lid 7 geschrapt.

Or. de

Amendement 444
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 15 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 21 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Aan artikel 21 wordt een nieuw 
lid 7 bis toegevoegd:
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7 bis. Lidstaten mogen beslissen om de 
bepalingen in lid 1 enkel te laten gelden 
voor beroepsbeoefenaren die in het bezit 
zijn van opleidingstitels die zijn 
opgenomen in punten 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 en 
5.7.1 van bijlage V, indien deze 
beroepsbeoefenaren hun titels in de 
voorafgaande 3 jaar hebben behaald of 
indien zij kunnen aantonen via een 
bevestiging van een bevoegde overheid of 
een andere relevante organisatie dat zij de 
betrokken werkzaamheden tijdens de vijf 
jaar die aan de afgifte van deze 
bevestiging voorafgaan, gedurende ten 
minste drie opeenvolgende jaren 
daadwerkelijk en op wettige wijze hebben 
uitgeoefend. Indien geen bevestigingen 
worden afgegeven, mogen lidstaten een 
beroepskwalificatie beoordelen 
overeenkomstig titel III, hoofdstuk I, of 
beperkte toegang tot het beroep verlenen 
overeenkomstig het nationaal recht.

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten krachtens de richtlijn de mogelijkheid hebben om automatische 
erkenning te koppelen aan een vereiste om recente en relevante beroepservaring te bewijzen.

Amendement 445
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 15 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 21 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Artikel 21, lid 4 komt als volgt te 
luiden:
4. De lidstaten zijn echter niet gehouden 
om de in bijlage V, punt 5.6.2, bedoelde 
opleidingstitels rechtsgeldigheid te geven 
voor de opening van nieuwe voor het 
publiek toegankelijke apotheken. Voor 
de toepassing van dit lid worden ook 
apotheken die minder dan drie jaar 
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open zijn als nieuwe apotheken 
beschouwd.

Or. de

Motivering

Op grond van de nog steeds bestaande verschillen tussen de rechtsstelsels van de lidstaten wat 
betreft de vestiging van apotheken, dient de clausule inzake de periode van drie jaar te worden 
gehandhaafd.

Amendement 446
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 16
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 21 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde kennisgeving gaat 
vergezeld van een rapport waaruit blijkt 
dat de aangemelde opleidingstitel in 
overeenstemming is met de toepasselijke 
vereisten van deze richtlijn. Het rapport 
wordt afgegeven door een bevoegde 
autoriteit of instelling die is aangewezen 
door de lidstaat en de overeenstemming 
van opleidingstitels met deze richtlijn kan 
beoordelen.

Schrappen

Or. de

Amendement 447
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 16
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 21 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde kennisgeving gaat 
vergezeld van een rapport waaruit blijkt 
dat de aangemelde opleidingstitel in 
overeenstemming is met de toepasselijke 
vereisten van deze richtlijn. Het rapport 

Schrappen



PE498.002v01-00 26/91 AM\916301NL.doc

NL

wordt afgegeven door een bevoegde 
autoriteit of instelling die is aangewezen 
door de lidstaat en de overeenstemming 
van opleidingstitels met deze richtlijn kan 
beoordelen.

Or. en

Amendement 448
Sari Essayah, Hannu Takkula

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 16
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 21 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde kennisgeving gaat 
vergezeld van een rapport waaruit blijkt 
dat de aangemelde opleidingstitel in 
overeenstemming is met de toepasselijke 
vereisten van deze richtlijn. Het rapport 
wordt afgegeven door een bevoegde 
autoriteit of instelling die is aangewezen 
door de lidstaat en de overeenstemming 
van opleidingstitels met deze richtlijn kan 
beoordelen.

Schrappen

Or. fi

Amendement 449
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 16
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 21 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de Commissie van mening is
dat de handelingen die overeenkomstig lid 
1 ter kennis werden gegeven niet in 
overeenstemming zijn met deze richtlijn, 
stelt zij binnen zes maanden na ontvangst 
van alle noodzakelijke informatie een 
uitvoeringsbesluit vast betreffende deze 
niet-naleving.

4. Wanneer de Commissie van mening is 
dat de handelingen die overeenkomstig lid 
1 ter kennis werden gegeven niet in 
overeenstemming zijn met deze richtlijn, 
stelt zij binnen zes maanden na ontvangst 
van alle noodzakelijke informatie 
overeenkomstig de procedure van artikel 
58, lid 2, een uitvoeringsbesluit vast 
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betreffende deze niet-naleving.

Or. de

Amendement 450
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Aan artikel 22 wordt het volgende 
tweede lid toegevoegd:

Schrappen

"Voor de toepassing van het eerste lid, 
onder b), leggen de bevoegde autoriteiten 
in de lidstaten vanaf [datum invoegen – de 
dag na de in artikel 3, lid 1, eerste alinea, 
bedoelde datum] en vervolgens om de vijf 
jaar, openbare verslagen voor aan de 
Commissie en aan de andere lidstaten 
over hun procedures op het vlak van 
permanente opleiding en vorming, bij- en 
nascholing met betrekking tot artsen, 
medische specialisten, verantwoordelijk 
algemeen ziekenverplegers, beoefenaren 
van de tandheelkunde, specialisten in de 
tandheelkunde, dierenartsen, 
verloskundigen en apothekers."

Or. de

Motivering

Ter voorkoming van onnodige administratieve lasten.

Amendement 451
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 22 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van het eerste lid, Voor de toepassing van het eerste lid, 
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onder b), leggen de bevoegde autoriteiten 
in de lidstaten vanaf [datum invoegen – de 
dag na de in artikel 3, lid 1, eerste alinea, 
bedoelde datum] en vervolgens om de vijf 
jaar, openbare verslagen voor aan de 
Commissie en aan de andere lidstaten over 
hun procedures op het vlak van permanente 
opleiding en vorming, bij- en nascholing 
met betrekking tot artsen, medische 
specialisten, verantwoordelijk algemeen 
ziekenverplegers, beoefenaren van de 
tandheelkunde, specialisten in de 
tandheelkunde, dierenartsen, 
verloskundigen en apothekers.

onder b), leggen de bevoegde autoriteiten 
in de lidstaten vanaf [datum invoegen – de 
dag na de in artikel 3, lid 1, eerste alinea, 
bedoelde datum] en vervolgens om de vijf 
jaar, openbare verslagen voor aan de 
Commissie en aan de andere lidstaten over 
hun procedures op het vlak van permanente 
opleiding en vorming, bij- en nascholing 
met betrekking tot artsen, medische 
specialisten, verantwoordelijk algemeen 
ziekenverplegers, beoefenaren van de 
tandheelkunde, specialisten in de 
tandheelkunde, dierenartsen, 
verloskundigen en apothekers. De lidstaten 
moeten over dusdanige voorzieningen 
beschikken dat gezondheidswerkers hun 
bekwaamheden regelmatig met behulp 
van permanente bijscholing kunnen 
bijspijkeren.

Or. en

Amendement 452
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van het eerste lid, 
onder b), leggen de bevoegde autoriteiten 
in de lidstaten vanaf [datum invoegen – de 
dag na de in artikel 3, lid 1, eerste alinea, 
bedoelde datum] en vervolgens om de vijf 
jaar, openbare verslagen voor aan de 
Commissie en aan de andere lidstaten over 
hun procedures op het vlak van permanente 
opleiding en vorming, bij- en nascholing 
met betrekking tot artsen, medische 
specialisten, verantwoordelijk algemeen 
ziekenverplegers, beoefenaren van de 
tandheelkunde, specialisten in de 
tandheelkunde, dierenartsen, 
verloskundigen en apothekers.

Voor de toepassing van het eerste lid, 
onder b), leggen de bevoegde autoriteiten 
in de lidstaten vanaf [datum invoegen – de 
dag na de in artikel 3, lid 1, eerste alinea, 
bedoelde datum] en vervolgens om de vijf 
jaar, openbare, duidelijke, begrijpelijke en 
gemakkelijk toegankelijke 
beoordelingsverslagen voor aan de 
Commissie en aan de andere lidstaten over 
hun procedures op het vlak van permanente 
opleiding en vorming, bij- en nascholing 
met betrekking tot artsen, medische 
specialisten, verantwoordelijk algemeen 
ziekenverplegers, beoefenaren van de 
tandheelkunde, specialisten in de 
tandheelkunde, dierenartsen, 
verloskundigen en apothekers.
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Or. en

Amendement 453
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 22 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van het eerste lid, 
onder b), leggen de bevoegde autoriteiten 
in de lidstaten vanaf [datum invoegen – de 
dag na de in artikel 3, lid 1, eerste alinea, 
bedoelde datum] en vervolgens om de vijf 
jaar, openbare verslagen voor aan de 
Commissie en aan de andere lidstaten over 
hun procedures op het vlak van permanente
opleiding en vorming, bij- en nascholing
met betrekking tot artsen, medische 
specialisten, verantwoordelijk algemeen 
ziekenverplegers, beoefenaren van de 
tandheelkunde, specialisten in de 
tandheelkunde, dierenartsen, 
verloskundigen en apothekers.

Voor de toepassing van het eerste lid, 
onder b), leggen de bevoegde autoriteiten 
in de lidstaten vanaf [datum invoegen – de 
dag na de in artikel 3, lid 1, eerste alinea, 
bedoelde datum] en vervolgens om de vijf 
jaar, openbare verslagen voor aan de 
Commissie en aan de andere lidstaten over 
hun procedures op het vlak van permanente 
bijscholing met betrekking tot artsen, 
medische specialisten, verantwoordelijk 
algemeen ziekenverplegers, beoefenaren 
van de tandheelkunde, specialisten in de 
tandheelkunde, dierenartsen, 
verloskundigen en apothekers. Lidstaten 
moeten beschikken over dusdanige 
voorzieningen dat beroepsbeoefenaren 
hun vaardigheden en kennis over regels 
betreffende beroepsethiek regelmatig met 
behulp van een soort permanente 
bijscholing kunnen bijspijkeren.

Or. en

Amendement 454
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van het eerste lid, 
onder b), leggen de bevoegde autoriteiten 
in de lidstaten vanaf [datum invoegen – de 
dag na de in artikel 3, lid 1, eerste alinea, 

Voor de toepassing van het eerste lid, 
onder b), leggen de bevoegde autoriteiten 
in de lidstaten vanaf [datum invoegen – de 
dag na de in artikel 3, lid 1, eerste alinea, 
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bedoelde datum] en vervolgens om de vijf 
jaar, openbare verslagen voor aan de 
Commissie en aan de andere lidstaten over 
hun procedures op het vlak van permanente 
opleiding en vorming, bij- en nascholing 
met betrekking tot artsen, medische 
specialisten, verantwoordelijk algemeen 
ziekenverplegers, beoefenaren van de 
tandheelkunde, specialisten in de 
tandheelkunde, dierenartsen, 
verloskundigen en apothekers.

bedoelde datum] en vervolgens om de vijf 
jaar, openbare verslagen voor aan de 
Commissie en aan de andere lidstaten over 
hun procedures op het vlak van permanente 
opleiding en vorming, bij- en nascholing 
met betrekking tot artsen, medische 
specialisten, verantwoordelijk algemeen 
ziekenverplegers, beoefenaren van de 
tandheelkunde, specialisten in de 
tandheelkunde, dierenartsen, specialisten 
in de veeartsenijkunde, verloskundigen, 
apothekers, en specialisten in de farmacie.

Or. en

Amendement 455
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 17 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 22 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten beschikken over dusdanige 
voorzieningen dat gezondheidswerkers 
hun vaardigheden regelmatig met behulp 
van permanente bijscholing kunnen 
bijspijkeren.

Or. en

Amendement 456
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 18 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De medische basisopleiding omvat in 
totaal ten minste vijf studiejaren of het in 
ECTS-studiepunten uitgedrukte equivalent 
hiervan en bestaat uit ten minste 5500 uur 
theoretisch en praktisch onderwijs aan een 
universiteit of onder toezicht van een 

2. De medische basisopleiding omvat in 
totaal ten minste zes studiejaren of het in 
ECTS-studiepunten uitgedrukte equivalent 
hiervan en bestaat uit ten minste 5500 uur 
theoretisch en praktisch onderwijs aan een 
universiteit of onder toezicht van een 
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universiteit. universiteit.

Voor personen die vóór 1 januari 1972 
met hun studie zijn begonnen, kan de in 
de eerste alinea bedoelde opleiding een 
praktische opleiding op universitair 
niveau van zes maanden omvatten, in de 
vorm van een voltijdse opleiding onder 
toezicht van de bevoegde instanties.
In afwijking van de eerste alinea mogen 
de lidstaten bij wijze van uitzondering, 
overeenkomstig de in artikel 21 bis 
beschreven procedure, een 
opleidingsprogramma aankondigen van 
minder dan zes studiejaren of in het in 
ECTS-studiepunten uitgedrukte 
equivalent hiervan, voor zover dit 
programma minstens 5500 uur 
theoretisch en praktisch onderwijs omvat 
aan een universiteit of onder toezicht van 
een universiteit. In dit geval moet het in 
artikel 21 bis, lid 2, bedoelde verslag 
vergezeld gaan van een aanvullende 
evaluatie die door een onafhankelijke 
instantie wordt uitgevoerd en waarbij 
wordt bevestigd dat het 
opleidingsprogramma van voldoende 
kwaliteit is en aan de eisen van deze 
richtlijn voldoet.

Or. fr

Amendement 457
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 18 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 24 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De medische basisopleiding omvat in 
totaal ten minste vijf studiejaren of het in 
ECTS-studiepunten uitgedrukte equivalent 
hiervan en bestaat uit ten minste 5500 uur 
theoretisch en praktisch onderwijs aan een 
universiteit of onder toezicht van een 
universiteit.

2. De medische basisopleiding omvat in 
totaal ten minste zes studiejaren of het in 
ECTS-studiepunten uitgedrukte equivalent 
hiervan en bestaat uit ten minste 5500 uur 
theoretisch en praktisch onderwijs aan een 
universiteit of onder toezicht van een 
universiteit.
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Or. sv

Amendement 458
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 18 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De medische basisopleiding omvat in 
totaal ten minste vijf studiejaren of het in 
ECTS-studiepunten uitgedrukte equivalent 
hiervan en bestaat uit ten minste 5500 uur 
theoretisch en praktisch onderwijs aan een 
universiteit of onder toezicht van een 
universiteit.

2. De medische basisopleiding omvat in 
totaal ten minste vijf studiejaren (en kan 
aanvullend in het equivalente aantal 
ECTS-studiepunten worden uitgedrukt) en 
bestaat uit ten minste 5500 uur theoretisch 
en praktisch onderwijs aan een universiteit 
of onder toezicht van een universiteit.

Or. de

Motivering

De toekenning van ECTS-punten loopt binnen Europa sterk uiteen. De vermelding van ECTS-
studiepunten mag derhalve niet in de plaats komen van de andere criteria. ECTS-studiepunten 
mogen daarom uitsluitend ter aanvulling worden vermeld.

Amendement 459
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 18 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De medische basisopleiding omvat in 
totaal ten minste vijf studiejaren of het in 
ECTS-studiepunten uitgedrukte equivalent 
hiervan en bestaat uit ten minste 5500 uur 
theoretisch en praktisch onderwijs aan een 
universiteit of onder toezicht van een 
universiteit.

2. De medische basisopleiding omvat in 
totaal ten minste zes studiejaren of het in 
ECTS-studiepunten uitgedrukte equivalent 
hiervan en bestaat uit ten minste 5500 uur 
theoretisch en praktisch onderwijs aan een 
universiteit of onder toezicht van een 
universiteit.

Or. fr
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Motivering

Het door de huidige Richtlijn 2005/36/EG bepaalde minimale studieniveau, namelijk zes jaar, 
moet worden gehandhaafd teneinde te zorgen voor harmonisatie op het hoogste niveau van de 
opleidingsstelsels. Dit is tevens nodig om met name ziekenhuisstages in aanmerking te nemen.

Amendement 460
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 18 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 24 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Het volgende lid 4 wordt toegevoegd: Schrappen
"De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 58 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot precisering van:
(a) de adequaatheid van de kennis van de 
wetenschappen als bedoeld in lid 3, onder 
a), in het licht van de wetenschappelijke 
en technologische vooruitgang, en de 
nodige competenties waartoe deze kennis 
moet leiden;
(b) de adequaatheid van de kennis van de 
in lid 3, onder b), bedoelde elementen en 
de nodige competenties voor deze 
inzichten in het licht van de 
wetenschappelijke vooruitgang en de 
ontwikkelingen in het onderwijs in de 
lidstaten;
(c) de adequaatheid van de kennis van de 
in lid 3, onder c), bedoelde klinische 
studievakken en de klinische praktijk en 
de nodige competenties waartoe deze 
kennis moet leiden in het licht van de 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang
(d) de geschiktheid van de in lid 3, onder 
d), bedoelde klinische evaring en de 
nodige competenties waartoe deze 
ervaring moet leiden in het licht van de 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang en de evolutie in het 
onderwijs in de lidstaten."
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Or. de

Amendement 461
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 18 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 24 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 58 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot precisering 
van:

4. De Commissie is bevoegd, na overleg 
met beroepsorganisaties als bepaald in 
artikel 58 bis (nieuw) en rekening 
houdend met hun voorstellen, om
overeenkomstig artikel 58 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot precisering 
van:

Or. en

Amendement 462
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 19 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Lid 2 komt als volgt te luiden:
2. De opleiding tot medisch specialist 
omvat theoretisch en praktisch 
onderwijs in een universitair centrum, 
een academisch ziekenhuis of, in 
voorkomend geval, in een daartoe door 
de bevoegde autoriteiten of instellingen 
erkende inrichting voor 
gezondheidszorg.
De lidstaten dragen er zorg voor dat aan
de in bijlage V, punt 5.1.3, voor de 
verschillende medische 
specialistenopleidingen vermelde 
minimumeisen inzake de duur en de 
inhoud van de opleiding tot medisch 
specialist wordt voldaan. De opleiding 
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wordt onder toezicht van de bevoegde 
autoriteiten of instellingen gegeven. De 
aankomend medisch specialist dient 
persoonlijk aan de werkzaamheden van 
de betrokken diensten deel te nemen en 
daarvoor verantwoordelijkheid te 
dragen.

Or. de

Motivering

Er moet een qua duur en inhoud van de opleiding uniforme Europese definitie van 'arts' en 
'medisch specialist' komen, om een uniforme verificatie van kennis, praktische vaardigheden en 
algemene beroepsbekwaamheid te waarborgen. Bij de uitwerking van criteria dient de 
Commissie ook gebruik te maken van de specialistische kennis van de Europese 
beroepsorganisaties. Met dit amendement wordt beoogd een discussie over desbetreffende 
harmonisatiemaatregelen op gang te brengen.

Amendement 463
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 19 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Lid 2 wordt vervangen door:
2. De lidstaten zorgen ervoor dat de eisen 
voor een medische specialistenopleiding 
voldoen aan de volgende 
basisvoorwaarden:

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
minimumduur van de in bijlage V, punt 
5.1.3, bedoelde medische 
specialistenopleidingen niet korter is dan 
de in dat punt genoemde duur. De 
opleiding wordt onder toezicht van de 
bevoegde autoriteiten of instellingen 
gegeven. De aankomend medisch specialist 
dient persoonlijk aan de werkzaamheden 
van de betrokken diensten deel te nemen en 
daarvoor verantwoordelijkheid te dragen.

(a) De duur van de opleiding bedraagt 
minstens vijf jaar of het equivalent in 
ECTS-studiepunten hiervan dat ter 
aanvulling kan worden uitgedrukt. Deze
opleiding wordt onder toezicht van de 
bevoegde autoriteiten of instellingen 
gegeven. De aankomend medisch 
specialist dient persoonlijk aan de 
werkzaamheden van de betrokken 
diensten deel te nemen en daarvoor 
verantwoordelijkheid te dragen.
(b) De aankomend medisch specialist 
moet vaardigheden op de volgende 
gebieden hebben verworven:
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i) communicatie,
ii) probleemoplossend denken,
iii) toepassen van kennis en wetenschap,
iv) onderzoeken van patiënten,
v) patiëntenbeheer/behandeling van 
patiënten,
vi) gebruik van de sociale en 
maatschappelijke context van 
gezondheidszorg,
vii) zelfreflectie.

Or. en

Motivering

De medische specialistenopleiding moet worden bijgewerkt.

Amendement 464
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 19 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 25 – lid 3 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een lidstaat kan in zijn nationaal 
recht gedeeltelijke vrijstellingen van 
onderdelen van een medische 
specialistenopleiding vastleggen, indien dat 
opleidingsonderdeel al met succes is 
doorlopen in het kader van een andere 
onder punt 5.1.3 in bijlage V vermelde 
specialistenopleiding en op voorwaarde dat 
de beroepsbeoefenaar de eerdere 
specialistentitel reeds behaald had in deze 
lidstaat. De lidstaten dragen er zorg voor 
dat de verleende vrijstelling overeenstemt 
met maximaal een derde van de 
minimumduur van de in bijlage V, punt 
5.1.3, bedoelde medische 
specialistenopleidingen.

3 bis. Een lidstaat kan in zijn nationaal 
recht gedeeltelijke vrijstellingen van 
onderdelen van een medische 
specialistenopleiding vastleggen, indien dat 
opleidingsonderdeel al met succes is 
doorlopen in het kader van een andere 
onder punt 5.1.3 in bijlage V vermelde 
specialistenopleiding en op voorwaarde dat 
de beroepsbeoefenaar de eerdere 
specialistentitel reeds behaald had in deze 
lidstaat.

Or. en
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Amendement 465
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 19 – letter c
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 58 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen aangaande 
aanpassingen van de 
minimumopleidingsduur zoals bedoeld in 
bijlage V, punt 5.1.3, teneinde deze aan te 
passen aan de wetenschappelijke en 
technologische vooruitgang.

5. De Commissie is bevoegd om in 
samenwerking met de Europese 
beroepsorganisaties overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen aangaande aanpassingen van 
de minimumeisen inzake de duur en de 
inhoud van de opleiding tot medisch 
specialist zoals bedoeld in bijlage V, punt 
5.1.3.

Or. de

Motivering

Er moet een qua duur en inhoud van de opleiding uniforme Europese definitie van 'arts' en 
'medisch specialist' komen, om een uniforme verificatie van kennis, praktische vaardigheden en 
algemene beroepsbekwaamheid te waarborgen. Bij de uitwerking van criteria dient de 
Commissie ook gebruik te maken van de specialistische kennis van de Europese 
beroepsorganisaties. Met dit amendement wordt beoogd een discussie over desbetreffende 
harmonisatiemaatregelen op gang te brengen.

Amendement 466
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 19 – letter c
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 58 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen aangaande 
aanpassingen van de 
minimumopleidingsduur zoals bedoeld in 
bijlage V, punt 5.1.3, teneinde deze aan te 
passen aan de wetenschappelijke en 
technologische vooruitgang.

5. De Commissie is bevoegd, na overleg 
met beroepsorganisaties als bepaald in 
artikel 58 bis en rekening houdend met 
hun voorstellen, om overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen aangaande aanpassingen van 
de minimumopleidingsduur zoals bedoeld 
in bijlage V, punt 5.1.3, teneinde deze aan 
te passen aan de wetenschappelijke en 
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technologische vooruitgang.

Or. en

Amendement 467
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 26 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen voor het toevoegen aan 
bijlage V, punt 5.1.3, van nieuwe medische 
specialismen die ten minste één derde van 
de lidstaten gemeenschappelijk hebben, 
teneinde deze richtlijn aan te passen aan de 
ontwikkeling van de nationale 
wetgevingen.

De Commissie is bevoegd, na overleg met 
beroepsorganisaties als bepaald in artikel 
58 bis en rekening houdend met hun 
voorstellen, om overeenkomstig artikel 58 
bis gedelegeerde handelingen vast te 
stellen voor het toevoegen aan bijlage V, 
punt 5.1.3, van nieuwe medische 
specialismen die ten minste één derde van 
de lidstaten gemeenschappelijk hebben, 
teneinde deze richtlijn aan te passen aan de 
ontwikkeling van de nationale 
wetgevingen.

Or. en

Amendement 468
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger is een algemene 
schoolopleiding van twaalf jaar vereist die 
wordt afgesloten met een door de bevoegde 
autoriteiten of instellingen van een lidstaat 
afgegeven diploma, certificaat of andere 
titel, of een certificaat ten bewijze dat men 
geslaagd is voor een gelijkwaardig 
toelatingsexamen voor de scholen voor 

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger is een algemene 
schoolopleiding van ten minste tien jaar
vereist die wordt afgesloten met een door 
de bevoegde autoriteiten of instellingen 
van een lidstaat afgegeven diploma, 
certificaat of andere titel, of een certificaat 
ten bewijze dat men geslaagd is voor een 
gelijkwaardig toelatingsexamen voor de 
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verpleegkunde. scholen voor verpleegkunde. Dit laat de 
mogelijkheid voor de lidstaten onverlet om 
op nationaal niveau een langere algemene 
schoolopleiding als voorwaarde te stellen 
voor toelating tot de opleiding.

Or. de

Motivering

De richtlijn coördineert de minimumopleidingseisen. Door de cumulatie van jaren en uren in 
artikel 31, lid 3, eerste alinea, worden die eisen reeds aangescherpt, bijvoorbeeld voor artsen. 
Met betrekking tot artsen wordt met de verschillende onderwijsstelsels in de lidstaten rekening 
gehouden in de vorm van een vermindering van de minimumopleidingsduur. Dit is ook nodig 
voor algemene ziekenverplegers. De lidstaten hebben de mogelijkheid om op nationaal niveau 
strengere eisen toe te passen en te bepalen dat voor toelating tot de opleiding een algemene 
schoolopleiding van meer dan tien jaar vereist is.

Amendement 469
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger is een algemene 
schoolopleiding van twaalf jaar vereist die 
wordt afgesloten met een door de bevoegde 
autoriteiten of instellingen van een lidstaat 
afgegeven diploma, certificaat of andere 
titel, of een certificaat ten bewijze dat men 
geslaagd is voor een gelijkwaardig 
toelatingsexamen voor de scholen voor 
verpleegkunde.

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger is een algemene 
schoolopleiding van twaalf jaar vereist die 
wordt afgesloten met een door de bevoegde 
autoriteiten of instellingen van een lidstaat 
afgegeven diploma, certificaat of andere 
titel, of een certificaat ten bewijze dat men 
geslaagd is voor een gelijkwaardig 
toelatingsexamen voor de scholen voor 
verpleegkunde of voor een gelijkwaardige 
opleiding.

Or. de

Amendement 470
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter a
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Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger is een algemene 
schoolopleiding van tien jaar vereist die 
wordt afgesloten met een door de bevoegde 
instanties of instellingen van een lidstaat 
afgegeven diploma, certificaat of andere 
titel, of een certificaat ten bewijze dat men 
geslaagd is voor een gelijkwaardig 
toelatingsexamen voor de scholen voor 
verpleegkunde.

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger moet minstens tien jaar 
zijn volbracht van een algemene 
schoolopleiding van twaalf jaar, die tijdens 
de opleidingsperiode ook moet worden 
afgesloten. De afsluiting van de algemene 
schoolopleiding van twaalf jaar moet 
worden bevestigd met een door de 
bevoegde instanties of instellingen van een 
lidstaat afgegeven diploma, certificaat of 
andere titel, of een certificaat ten bewijze 
dat men geslaagd is voor een gelijkwaardig 
toelatingsexamen.

Or. en

Amendement 471
Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger is een algemene 
schoolopleiding van twaalf jaar vereist die 
wordt afgesloten met een door de bevoegde 
autoriteiten of instellingen van een lidstaat 
afgegeven diploma, certificaat of andere 
titel, of een certificaat ten bewijze dat men 
geslaagd is voor een gelijkwaardig 
toelatingsexamen voor de scholen voor 
verpleegkunde.

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger is een algemene 
schoolopleiding van tien jaar vereist die 
wordt afgesloten met een door de bevoegde 
autoriteiten of instellingen van een lidstaat 
afgegeven diploma, certificaat of andere 
titel, of een certificaat ten bewijze dat men 
geslaagd is voor een gelijkwaardig 
toelatingsexamen voor de scholen voor 
verpleegkunde.

Or. de

Amendement 472
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 - letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger is een algemene 
schoolopleiding van twaalf jaar vereist die 
wordt afgesloten met een door de bevoegde 
autoriteiten of instellingen van een lidstaat 
afgegeven diploma, certificaat of andere 
titel, of een certificaat ten bewijze dat men 
geslaagd is voor een gelijkwaardig 
toelatingsexamen voor de scholen voor 
verpleegkunde.

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger is een algemene 
schoolopleiding of een algemene en 
beroepsopleiding van twaalf jaar vereist 
die wordt afgesloten met een door de 
bevoegde autoriteiten of instellingen van 
een lidstaat afgegeven diploma, certificaat 
of andere titel, of een certificaat ten 
bewijze dat men geslaagd is voor een 
gelijkwaardig toelatingsexamen voor de 
scholen voor verpleegkunde.

Or. fi

Amendement 473
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger is een algemene 
schoolopleiding van twaalf jaar vereist die 
wordt afgesloten met een door de bevoegde 
autoriteiten of instellingen van een lidstaat 
afgegeven diploma, certificaat of andere 
titel, of een certificaat ten bewijze dat men 
geslaagd is voor een gelijkwaardig 
toelatingsexamen voor de scholen voor 
verpleegkunde.

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger is een algemene 
schoolopleiding van ten minste tien jaar
vereist die wordt afgesloten met een door 
de bevoegde autoriteiten of instellingen 
van een lidstaat afgegeven diploma, 
certificaat of andere titel, of een certificaat 
ten bewijze dat men geslaagd is voor een 
gelijkwaardig toelatingsexamen voor de 
scholen voor verpleegkunde.

Or. de

Amendement 474
Mikael Gustafsson
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger is een algemene 
schoolopleiding van tien jaar vereist die 
wordt afgesloten met een door de bevoegde 
instanties of instellingen van een lidstaat 
afgegeven diploma, certificaat of andere 
titel, of een certificaat ten bewijze dat men 
geslaagd is voor een gelijkwaardig 
toelatingsexamen voor de scholen voor 
verpleegkunde.

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger is een algemene 
schoolopleiding van twaalf jaar, met een 
overgangsperiode van vijf jaar vanaf de 
inwerkingtreding van de richtlijn, vereist 
die wordt afgesloten met een door de 
bevoegde autoriteiten of instellingen van
een lidstaat afgegeven diploma, certificaat 
of andere titel, of een certificaat ten 
bewijze dat men geslaagd is voor een 
gelijkwaardig toelatingsexamen voor de 
scholen voor verpleegkunde.”.

Or. en

Motivering

Om de kwaliteit van de verpleegkunde in een steeds meer complex gezondheidszorgsysteem te 
verbeteren, moet de kwaliteit van de opleiding worden verbeterd. In veel lidstaten is de toegang 
tot de scholen voor verpleegkunde al gebaseerd op een algemene schoolopleiding van twaalf 
jaar. Voor de lidstaten met een lager aantal jaren voorafgaande algemene schoolopleiding moet 
er, ook om problemen op de arbeidsmarkt te vermijden, een overgangsperiode van vijf jaar zijn. 
Daarnaast kunnen deze lidstaten aantonen dat hun kwaliteit van een gelijkwaardig niveau is.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger is een algemene 
schoolopleiding van tien jaar vereist die 
wordt afgesloten met een door de 
bevoegde instanties of instellingen van 

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger is het volgende vereist:
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een lidstaat afgegeven diploma, certificaat 
of andere titel, of een certificaat ten 
bewijze dat men geslaagd is voor een 
gelijkwaardig toelatingsexamen voor de 
scholen voor verpleegkunde.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger is een algemene 
schoolopleiding van twaalf jaar vereist die 
wordt afgesloten met een door de bevoegde 
autoriteiten of instellingen van een lidstaat 
afgegeven diploma, certificaat of andere 
titel, of een certificaat ten bewijze dat men 
geslaagd is voor een gelijkwaardig 
toelatingsexamen voor de scholen voor 
verpleegkunde.

1. Voor de toelating tot de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger is een algemene 
schoolopleiding van ten minste tien jaar
vereist die wordt afgesloten met een door 
de bevoegde autoriteiten of instellingen 
van een lidstaat afgegeven diploma, 
certificaat of andere titel, of een certificaat 
ten bewijze dat men geslaagd is voor een 
gelijkwaardig toelatingsexamen voor de 
scholen voor verpleegkunde.

Or. de

Motivering

Er wordt vastgehouden aan een verplichte algemene schoolopleiding met een duur van tien jaar 
vóór de beroepsopleiding tot ziekenverpleger, rekening houdend met de onderwijsstelsels in de 
lidstaten die een systeem voor alternerend praktijkgericht onderwijs kennen, dat op grond van 
zijn vakmatige en maatschappelijke waarde zeer concurrerend is gebleken.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 1 – letter a (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) afsluiting van de algemene 
schoolopleiding van minstens tien jaar, 
bevestigd met een door de bevoegde 
instanties of instellingen van een lidstaat 
afgegeven diploma, certificaat of andere 
titel, of een certificaat ten bewijze dat men 
geslaagd is voor een gelijkwaardig 
toelatingsexamen en dat toegang verleent 
tot een beroepsschool voor verpleegkunde, 
of

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 1 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De in de eerste alinea bedoelde 
toelatingseisen voor de opleiding tot 
algemeen ziekenverpleger zijn ook van 
toepassing indien na een succesvol 
afgeronde algemene schoolopleiding van 
ten minste tien jaar het recht is verworven 
om een praktijkgerichte opleiding tot 
ziekenverpleger en tegelijkertijd onderwijs 
in een beroepsschool voor de 
gezondheids- en ziekenzorg te volgen.

Or. de

Motivering

Er wordt vastgehouden aan een verplichte algemene schoolopleiding met een duur van tien jaar 
vóór de beroepsopleiding tot ziekenverpleger en aan voorzieningen voor een "gelijkwaardig 
niveau", rekening houdend met de onderwijsstelsels in de lidstaten die een tweeledig 
praktijkgericht opleidingssysteem kennen, dat op grond van zijn vakmatige en maatschappelijke 
waarde zeer concurrerend is gebleken.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een diploma, certificaat of andere titel 
die, op basis van een algemene 
schoolopleiding van twaalf jaar, toegang 
verleent tot universiteiten of instellingen 
voor hoger onderwijs van een als 
gelijkwaardig erkend niveau.

Or. en

Amendement 480
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen om wijzigingen aan te 
brengen in de lijst in bijlage V, punt 5.2.1, 
teneinde deze aan te passen aan de 
vooruitgang op het gebied van onderwijs, 
wetenschap en technologie.

De Commissie is bevoegd, na overleg met 
beroepsorganisaties als bepaald in artikel 
58 bis (nieuw) en rekening houdend met 
hun voorstellen, om overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen om wijzigingen aan te 
brengen in de lijst in bijlage V, punt 5.2.1, 
teneinde deze aan te passen aan de 
vooruitgang op het gebied van onderwijs, 
wetenschap en technologie.

Or. en

Amendement 481
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen om wijzigingen aan te 
brengen in de lijst in bijlage V, punt 5.2.1, 
teneinde deze aan te passen aan de 
vooruitgang op het gebied van onderwijs, 
wetenschap en technologie.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen om wijzigingen aan te 
brengen in de lijst in bijlage V, punt 5.2.1, 
teneinde deze aan te passen aan de 
vooruitgang op het gebied van onderwijs, 
wetenschap en technologie en de 
ontwikkeling en groei van het 
verpleegvak.

Or. en

Amendement 482
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter c
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opleiding tot verantwoordelijk 
algemeen ziekenverpleger omvat ten 
minste drie studiejaren bestaande uit ten 
minste 4600 uur theoretisch en klinisch 
onderwijs, waarbij de duur van het 
theoretisch onderwijs ten minste een derde 
en die van het klinisch onderwijs ten 
minste de helft van de minimumduur van 
de opleiding bedraagt. De lidstaten kunnen 
gedeeltelijke vrijstelling verlenen aan 
personen die een deel van deze opleiding 
hebben gevolgd in het kader van andere 
opleidingen van ten minste gelijkwaardig 
niveau.

De opleiding tot verantwoordelijk 
algemeen ziekenverpleger omvat ten 
minste 4600 uur theoretisch en klinisch 
onderwijs, waarbij de duur van het 
theoretisch onderwijs ten minste een derde 
en die van het klinisch onderwijs ten 
minste de helft van de minimumduur van 
de opleiding bedraagt. De lidstaten kunnen 
gedeeltelijke vrijstelling verlenen aan 
personen die een deel van deze opleiding 
hebben gevolgd in het kader van andere 
opleidingen van ten minste gelijkwaardig 
niveau.

Or. en

Amendement 483
Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter c
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opleiding tot verantwoordelijk 
algemeen ziekenverpleger omvat ten 
minste drie studiejaren bestaande uit ten 
minste 4600 uur theoretisch en klinisch 
onderwijs, waarbij de duur van het 
theoretisch onderwijs ten minste een derde 
en die van het klinisch onderwijs ten 
minste de helft van de minimumduur van 
de opleiding bedraagt. De lidstaten 
kunnen gedeeltelijke vrijstelling verlenen 
aan personen die een deel van deze 
opleiding hebben gevolgd in het kader van 
andere opleidingen van ten minste 
gelijkwaardig niveau.

De lidstaten beslissen over de opleiding tot 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger, maar deze omvat ten 
minste drie studiejaren bestaande uit ten 
minste 4600 uur theoretisch en klinisch 
onderwijs, waarbij de duur van het 
theoretisch onderwijs ten minste een derde 
en die van het klinisch onderwijs ten 
minste de helft van de minimumduur van 
de opleiding bedraagt.

Or. en

Amendement 484
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter c
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opleiding tot verantwoordelijk 
algemeen ziekenverpleger omvat ten 
minste drie studiejaren bestaande uit ten 
minste 4600 uur theoretisch en klinisch 
onderwijs, waarbij de duur van het 
theoretisch onderwijs ten minste een derde 
en die van het klinisch onderwijs ten 
minste de helft van de minimumduur van 
de opleiding bedraagt. De lidstaten kunnen 
gedeeltelijke vrijstelling verlenen aan 
personen die een deel van deze opleiding 
hebben gevolgd in het kader van andere 
opleidingen van ten minste gelijkwaardig 
niveau.

De opleiding tot verantwoordelijk 
algemeen ziekenverpleger omvat ten 
minste drie studiejaren of het in ECTS-
studiepunten uitgedrukte equivalent
hiervan, bestaande uit ten minste 4600 uur 
theoretisch en klinisch onderwijs, waarbij 
de duur van het theoretisch onderwijs ten 
minste een derde en die van het klinisch 
onderwijs ten minste de helft van de 
minimumduur van de opleiding bedraagt.
De lidstaten kunnen gedeeltelijke 
vrijstelling verlenen aan personen die een 
deel van deze opleiding hebben gevolgd in 
het kader van andere opleidingen van ten 
minste gelijkwaardig niveau.

Or. en
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Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter c bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 4 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Lid 4 wordt vervangen door:
4. Onder theoretisch onderwijs wordt 
verstaan dat deel van de opleiding in de 
verpleegkunde waar de leerling-
verpleger de kennis, vaardigheden en 
bekwaamheden verwerft die krachtens 
leden 6 en 7 zijn vereist. Deze opleiding 
wordt gegeven door docenten in de 
verpleegkunde en andere bevoegde 
personen in universiteiten, instellingen 
voor hoger onderwijs van een als 
gelijkwaardig erkend niveau of 
beroepsscholen voor verpleegkunde.

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter c ter (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Onder klinisch onderwijs wordt 
verstaan dat deel van de opleiding in de 
verpleegkunde waar de leerling-
verpleger in teamverband en in 
rechtstreeks contact met een gezonde 
persoon of patiënt en/of een 
gemeenschap op grond van verworven 
kennis, vaardigheden en bekwaamheden
de vereiste algemene verpleegkundige 
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verzorging leert plannen, verstrekken en 
beoordelen. De leerling-verpleger leert 
niet alleen in teamverband werken, 
maar ook als teamleider op te treden en 
zich bezig te houden met de organisatie 
van de algemene verpleegkundige 
verzorging, waaronder de 
gezondheidseducatie voor individuele 
personen en kleine groepen binnen de 
instelling voor gezondheidszorg of in de 
gemeenschap.
Dit onderwijs wordt gegeven in 
ziekenhuizen en andere instellingen voor 
gezondheidszorg en in de gemeenschap 
onder leiding van docenten-
verpleegkundigen en met samenwerking 
en assistentie van andere geschoolde 
verpleegkundigen. Ander geschoold 
personeel kan eveneens in het 
onderwijsproces worden ingeschakeld.
De leerling-verplegers nemen deel aan 
de werkzaamheden van de betrokken 
diensten voorzover deze bijdragen tot 
hun opleiding en hen in staat stellen de 
verantwoordelijkheden op zich te leren 
nemen die aan de verpleegkundige 
verzorging zijn verbonden.

Or. en

Amendement 487
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter d
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Het volgende lid 7 wordt toegevoegd: Schrappen
"De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 58 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot precisering van:
(a) de adequaatheid van de kennis van de 
wetenschappen waarop de algemene 
ziekenverpleging is gebaseerd als bedoeld 
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in lid 6, onder a), in het licht van de 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang, en de nodige competenties 
die uit deze kennis voortvloeien in het 
licht van de wetenschappelijke en 
technologische vooruitgang en de recente 
ontwikkelingen in het onderwijs;
(b) de adequaatheid van de kennis van de 
in lid 6, onder a), bedoelde elementen en 
de nodige competenties die uit deze kennis 
voortvloeien in het licht van de 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang en de recente ontwikkelingen 
in het onderwijs;
(c) de adequaatheid van de kennis van de 
in lid 6, onder b), bedoelde elementen en 
de nodige competenties die uit deze kennis 
voortvloeien in het licht van de 
wetenschappelijke vooruitgang en de 
recente ontwikkelingen in het onderwijs;
(d) de geschiktheid van de in lid 6, onder 
c), bedoelde klinische ervaring en de 
nodige competenties die uit deze klinische 
evaring voortvloeien in het licht van de 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang en de recente ontwikkelingen 
in het onderwijs."

Or. de

Amendement 488
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter d bis (nieuw )
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) Na artikel 31, lid 7 wordt een nieuw 
lid toegevoegd:
7 bis. De vergelijkbaarheid van 
kwalificaties kan ook worden gebaseerd 
op een gemeenschappelijke definitie van 
leerresultaten. De beroepsbeoefenaar 
wordt dan het recht verleend om een 
beroepstitel te gebruiken wanneer hij aan 
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van tevoren omschreven kwalificatie- en 
andere eisen voldoet.

Or. de

Amendement 489
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter d
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen tot precisering van:

De Commissie is bevoegd, na overleg met 
beroepsorganisaties als bepaald in artikel 
58 bis en rekening houdend met hun 
voorstellen, om overeenkomstig artikel 58 
bis gedelegeerde handelingen vast te 
stellen tot precisering van:

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter d
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen tot precisering van:

Een titel van een opleiding in de algemene 
ziekenverpleegkunde bewijst dat de 
persoon in kwestie in staat is minstens de 
volgende kennis, vaardigheden en 
kernbekwaamheden toe te passen, 
ongeacht of de opleiding in een 
universiteit, instelling voor hoger 
onderwijs van een als gelijkwaardig 
erkend niveau of beroepsschool voor 
verpleegkunde is gegeven:

Or. en
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Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter d
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de adequaatheid van de kennis van de 
wetenschappen waarop de algemene 
ziekenverpleging is gebaseerd als bedoeld 
in lid 6, onder a), in het licht van de 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang, en de nodige competenties 
die uit deze kennis voortvloeien in het licht 
van de wetenschappelijke en 
technologische vooruitgang en de recente 
ontwikkelingen in het onderwijs;

(a) bekwaamheid om volledige 
verantwoordelijkheid te nemen voor 
planning, organisatie en het uitvoeren 
van verpleegkundige verzorging bij de 
behandeling van patiënten op basis van de 
kennis en vaardigheden die 
overeenkomstig lid 6, onder a), b) en c), 
zijn verworven;

Or. en

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter d
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de adequaatheid van de kennis van de 
in lid 6, onder a), bedoelde elementen en 
de nodige competenties die uit deze kennis 
voortvloeien in het licht van de 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang en de recente ontwikkelingen 
in het onderwijs;

(b) bekwaamheid om doeltreffend samen 
te werken met andere actoren in de 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
deelname aan de praktische opleiding van 
gezondheidswerkers, op basis van de 
kennis en vaardigheden die 
overeenkomstig lid 6, onder d) en e), zijn 
verworven;

Or. en
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Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter d
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 7 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de adequaatheid van de kennis van de 
in lid 6, onder b), bedoelde elementen en 
de nodige competenties die uit deze kennis 
voortvloeien in het licht van de 
wetenschappelijke vooruitgang en de 
recente ontwikkelingen in het onderwijs;

(c) bekwaamheid om personen, gezinnen 
en groepen te helpen een gezonde 
levensstijl aan te nemen en voor zichzelf 
te zorgen op basis van de kennis en 
vaardigheden die overeenkomstig lid 6,
onder a) en b), zijn verworven;

Or. en

Amendement 494
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter d (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. In ieder geval dient de hierna 
beschreven bekwaamheid als een 
minimumvereiste te worden gezien voor 
algemeen ziekenverplegers:
Besluitvorming
Een ziekenverpleger is bekwaam om de 
volle verantwoordelijkheid op zich te 
nemen voor de diagnose, planning, 
toediening en beoordeling van de 
verpleegkundige zorgen bij de verzorging 
van de patiënten, op basis van de kennis, 
vaardigheden en attitudes die hij heeft 
verworven en ontwikkeld tijdens zijn 
opleiding, op grond van beschikbaar 
medisch bewijs en met 
inaanmerkingneming van de gedragscode 
voor ziekenverplegers.
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Samenwerking en teamwerk
Een ziekenverpleger is bekwaam om 
efficiënt samen te werken met andere 
gezondheidswerkers, inclusief toezicht op 
verpleegassistenten of andere 
gezondheidswerkers, op basis van de 
kennis, vaardigheden en attitudes die hij 
heeft verworven en ontwikkeld tijdens zijn 
opleiding, op grond van beschikbaar 
medisch bewijs en met 
inaanmerkingneming van de gedragscode 
voor ziekenverplegers.
Bevordering van en advies over 
gezondheid
Een ziekenverpleger is bekwaam om 
personen, gezinnen en groepen toe te 
rusten met de kennis die zij nodig hebben 
om een gezondere levensstijl te 
ontwikkelen en voor zichzelf te zorgen, op 
basis van de kennis, vaardigheden en 
attitudes die hij heeft verworven en 
ontwikkeld tijdens zijn opleiding, op 
grond van beschikbaar medisch bewijs en 
met inaanmerkingneming van de 
gedragscode voor ziekenverplegers.

Or. es

Amendement 495
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 23 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36
Artikel 33 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

23 bis) Artikel 33 bis wordt geschrapt.

Or. en

Motivering

De specifieke vereisten voor Roemeense en Poolse verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers 
moeten worden geschrapt indien zij zijn opgeleid vóór de toetreding van de betreffende landen 
tot de EU.  Roemeense ziekenverplegers hebben permanente opleidingen gevolgd die werden 
georganiseerd door de Orde van ziekenverplegers, verloskundigen en medische assistenten in 
Roemenië en hun bekwaamheden zijn dus bijgespijkerd. Vele van deze ziekenverplegers hebben 
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aanvullende opleidingen gevolgd in gespecialiseerde universiteiten. Er is dus geen enkele reden 
om dergelijke bepalingen te behouden.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 23 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) In artikel 33 wordt het tweede lid 
volledig geschrapt.

Or. en

Motivering

Alle ziekenverplegers in Polen beschikken ongeacht de scholing die zij in het huidige of een 
eerder onderwijsstelsel ontvangen hebben over dezelfde vaardigheden. Ziekenverplegers zijn 
wettelijk verplicht om hun kennis en vaardigheden continu te verbeteren. De titels van Poolse 
ziekenverplegers die vóór de toetreding van Polen tot de EU werden verworven, moeten daarom 
worden erkend op basis van het beginsel van verworven rechten, als bepaald in artikel 23 van de 
richtlijn. Artikel 33, lid 2, wordt dus ingetrokken.

Amendement 497
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 23 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 33 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Aan artikel 33 wordt een nieuw lid 3 
bis toegevoegd:
"3 bis. De nieuwe bepalingen in artikel 
31, lid 1, doen geen afbreuk aan de 
rechten die zijn verworven door 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverplegers die aan een opleiding 
zijn begonnen waarbij zij vóór de datum 
van omzetting van deze richtlijn aan de 
eisen van tien jaar schoolopleiding 
voldoen."
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Or. fr

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 23 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten erkennen opleidingstitels in 
de verpleegkunde die in Polen zijn 
afgegeven aan verpleegkundigen die vóór 1 
mei 2004 hun opleiding hebben voltooid, 
en die niet overeenstemmen met de in 
artikel 31 bedoelde 
minimumopleidingseisen, als deze titels 
worden gestaafd met het diploma 
"bachelor" dat is verkregen op basis van 
een speciaal voortgezet programma zoals 
bedoeld in artikel 11 van de wet van 20 
april 2004 inzake de wijziging van de wet 
op de beroepen van verpleegkundige en 
verloskundige en inzake enige andere 
rechtsbesluiten (Publicatieblad van de 
Poolse Republiek van 30 april 2004, nr. 92, 
pos. 885), en de verordening van de 
minister van Volksgezondheid van 12 april 
2010 tot wijziging van de verordening van 
de minister van Volksgezondheid van 11 
mei 2004 inzake de gedetailleerde 
voorwaarden voor het verstrekken van 
opleidingen voor verpleegkundigen en 
verloskundigen die in het bezit zijn van een 
diploma middelbaar onderwijs 
(eindexamen — matura) en zijn 
afgestudeerd aan een medische school of 
een instelling voor medisch 
beroepsonderwijs waar het beroep van 
verpleegkundige en van verloskundige 
wordt aangeleerd (Publicatieblad van de 
Poolse Republiek van 21 april 2010, nr. 
65, pos. 420), teneinde na te gaan of de 
kennis en de bekwaamheid van de 
betrokken persoon op een niveau liggen dat 
vergelijkbaar is met dat van 
verpleegkundigen met titels die, in het 

3. De lidstaten erkennen opleidingstitels in 
de verpleegkunde die in Polen zijn 
afgegeven aan verpleegkundigen die vóór 1 
mei 2004 hun opleiding hebben voltooid, 
en die niet overeenstemmen met de in 
artikel 31 bedoelde 
minimumopleidingseisen, als deze titels 
worden gestaafd met het diploma 
"bachelor" dat is verkregen op basis van 
een speciaal voortgezet programma zoals 
bedoeld in artikel 11 van de wet van 20 
april 2004 inzake de wijziging van de wet 
op de beroepen van verpleegkundige en 
verloskundige en inzake enige andere 
rechtsbesluiten (Publicatieblad van de 
Poolse Republiek van 30 april 2004, nr. 92, 
pos. 885), en de verordening van de 
minister van Volksgezondheid van 11 mei 
2004 inzake de gedetailleerde voorwaarden 
voor het verstrekken van opleidingen voor 
verpleegkundigen en verloskundigen die in 
het bezit zijn van een diploma middelbaar 
onderwijs (eindexamen — matura) en zijn 
afgestudeerd aan een medische school of 
een instelling voor medisch 
beroepsonderwijs waar het beroep van 
verpleegkundige en van verloskundige 
wordt aangeleerd (Publicatieblad van de 
Poolse Republiek van 13 mei 2004, nr. 
110, pos. 1170, als gewijzigd), vervangen 
door artikel 55, lid 2, van de wet van 15 
juli 2011 inzake de beroepen van 
verpleegkundige en verloskundige 
(Publicatieblad van de Poolse Republiek 
van 23 augustus 2011, nr. 174, pos. 1039) 
en de verordening van de minister van 
Volksgezondheid van 14 juni 2012 inzake 
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geval van Polen, zijn vastgesteld in bijlage 
V, punt 5.2.2.

de gedetailleerde voorwaarden voor het 
verstrekken van 
hogeronderwijsopleidingen voor 
verpleegkundigen en verloskundigen die 
in het bezit zijn van een diploma 
middelbaar onderwijs (eindexamen —
matura) en zijn afgestudeerd aan een 
medische secundaire of postsecundaire 
school waar het beroep van 
verpleegkundige en van verloskundige 
wordt aangeleerd (Publicatieblad van de 
Poolse Republiek van 6 juli 2012, pos. 
770), teneinde na te gaan of de kennis en 
de bekwaamheid van de betrokken persoon 
op een niveau liggen dat vergelijkbaar is 
met dat van verpleegkundigen met titels 
die, in het geval van Polen, zijn vastgesteld 
in bijlage V, punt 5.2.2.

Or. en

Amendement 499
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 24 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 34 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De basisopleiding tandheelkunde omvat in 
totaal ten minste vijf jaar theoretisch en 
praktisch onderwijs of het in ECTS-
studiepunten uitgedrukte equivalent 
hiervan op voltijdbasis aan een 
universiteit, aan een instelling voor hoger 
onderwijs van een als gelijkwaardig erkend 
niveau of onder toezicht van een 
universiteit en omvat ten minste het in 
bijlage V, punt 5.3.1, opgenomen 
studieprogramma.

De basisopleiding tandheelkunde omvat in 
totaal ten minste vijf jaar en bestaat uit ten 
minste 5000 uur theoretisch en praktisch 
onderwijs (dat aanvullend in het
equivalente aantal ECTS-studiepunten 
uitgedrukt kan worden) op voltijdbasis aan 
een universiteit, aan een instelling voor 
hoger onderwijs van een als gelijkwaardig 
erkend niveau of onder toezicht van een 
universiteit en omvat ten minste het in 
bijlage V, punt 5.3.1, opgenomen 
studieprogramma.

Or. de

Motivering

De toekenning van ECTS-punten loopt binnen Europa sterk uiteen. De vermelding van ECTS-
studiepunten mag derhalve niet in de plaats komen van de andere criteria. ECTS-studiepunten 
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mogen daarom uitsluitend ter aanvulling worden vermeld.

Amendement 500
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 24 – letter a
Richtlijn 2005/36
Artikel 34 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De basisopleiding tandheelkunde omvat in 
totaal ten minste vijf jaar theoretisch en 
praktisch onderwijs of het in ECTS-
studiepunten uitgedrukte equivalent
hiervan op voltijdbasis aan een universiteit, 
aan een instelling voor hoger onderwijs 
van een als gelijkwaardig erkend niveau of 
onder toezicht van een universiteit en 
omvat ten minste het in bijlage V, punt 
5.3.1, opgenomen studieprogramma.

De basisopleiding tandheelkunde omvat in 
totaal ten minste vijf jaar theoretisch en 
praktisch onderwijs of het equivalent in 
ECTS-studiepunten hiervan dat ter 
aanvulling kan worden uitgedrukt en dat 
overeenkomt met minstens 5000 
theoretische en praktische opleidingsuren,
op voltijdbasis aan een universiteit, aan een 
instelling voor hoger onderwijs van een als 
gelijkwaardig erkend niveau of onder 
toezicht van een universiteit en omvat ten 
minste het in bijlage V, punt 5.3.1, 
opgenomen studieprogramma. De lidstaten 
kunnen gedeeltelijke vrijstelling verlenen 
aan personen die een deel van deze 
opleiding hebben gevolgd in het kader van 
andere opleidingen van ten minste 
gelijkwaardig niveau die het in bijlage V, 
punt 5.3.1 genoemde onderwerp 
behandelden.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de opleidingsduur om te vermijden dat diploma’s die via inhoudsarme 
opleidingsprogramma's zijn behaald, worden erkend. De verwijzing naar ECTS-studiepunten 
mag slechts een aanvulling zijn en mag niet het aantal jaren vervangen, aangezien er geen 
uniforme aanpak is op het gebied van ECTS-studiepunten. Om dubbele opleidingen te vermijden, 
is het ook praktisch om vroegere relevante opleidingen in een ander vakgebied te erkennen. 
Dergelijke bepaling bestaat al voor verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers.

Amendement 501
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 24 – letter a
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Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 34 – lid 2  alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De basisopleiding tandheelkunde omvat in 
totaal ten minste vijf jaar theoretisch en 
praktisch onderwijs of het in ECTS-
studiepunten uitgedrukte equivalent 
hiervan op voltijdbasis aan een 
universiteit, aan een instelling voor hoger 
onderwijs van een als gelijkwaardig erkend 
niveau of onder toezicht van een 
universiteit en omvat ten minste het in 
bijlage V, punt 5.3.1, opgenomen 
studieprogramma.

De basisopleiding tandheelkunde duurt in 
totaal ten minste vijf jaar of 
vertegenwoordigt het ECTS-equivalent 
van 300 studiepunten, en bestaat uit ten 
minste 5000 uur voltijds theoretisch en 
praktisch onderwijs aan een universiteit, 
aan een instelling voor hoger onderwijs
van een als gelijkwaardig erkend niveau of 
onder toezicht van een universiteit en 
omvat ten minste het in bijlage V, punt 
5.3.1, opgenomen studieprogramma.

Or. en

Amendement 502
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 24 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 34 – lid 2 – alinea 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De basisopleiding tandheelkunde omvat 
in totaal ten minste vijf jaar of 5000 uur 
theoretisch en praktisch onderwijs of het 
in ECTS-studiepunten uitgedrukte 
equivalent hiervan op voltijdbasis aan een 
universiteit, aan een instelling voor hoger 
onderwijs van een als gelijkwaardig 
erkend niveau of onder toezicht van een 
universiteit en omvat ten minste het in 
bijlage V, punt 5.3.1, opgenomen 
studieprogramma. De lidstaten kunnen 
gedeeltelijke vrijstelling verlenen aan 
personen die al een gecertificeerde titel 
hebben behaald in het kader van andere 
opleidingen van ten minste gelijkwaardig 
niveau die het in bijlage V, punt 5.3.1 
genoemde onderwerp behandelden.

Or. en
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Amendement 503
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 24 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 34 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen voor het aanpassen van de 
lijst in bijlage V, punt 5.3.1, aan de 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang.

De Commissie is bevoegd, na overleg met 
beroepsorganisaties als bepaald in artikel 
58 bis en rekening houdend met hun 
voorstellen, om overeenkomstig artikel 58 
bis gedelegeerde handelingen vast te 
stellen voor het aanpassen van de lijst in 
bijlage V, punt 5.3.1, aan de 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang.

Or. en

Amendement 504
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 24 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 34 – lid 3 – laatste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) In lid 3 wordt de laatste alinea 
vervangen door:
Deze opleiding zorgt ervoor dat de 
betrokkene de nodige bekwaamheid 
verwerft voor het uitvoeren van alle 
activiteiten met betrekking tot 
gezondheidsbevordering en specifieke 
preventie op individueel en 
maatschappelijk niveau, het stellen van 
diagnoses en uitvoeren van 
behandelingen, met inbegrip van 
anatomische en functionele genezing van 
ziekten en anomalieën van hard en zacht 
mondweefsel, alles wat ermee in 
verbinding staat en het stomatognatisch 
systeem.

Or. en
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Motivering

Bijwerking van de vereisten die van toepassing zijn op de opleiding tandheelkunde om deze in 
overeenstemming te brengen met de huidige praktijk.

Amendement 505
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 24 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 34 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Het volgende lid 4 wordt toegevoegd: Schrappen
"De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 58 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot precisering van:
(a) de adequaatheid van de kennis van de 
tandheelkunde en de mate van 
bekendheid met wetenschappelijke 
methoden, als bedoeld in lid 3, onder a), 
en de nodige competenties die uit 
dergelijke kennis en inzichten 
voortvloeien in het licht van de 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang en de recente ontwikkelingen 
in het onderwijs;
(b) de adequaatheid van de kennis van de 
in lid 3, onder a), bedoelde elementen en 
de nodige competenties die uit deze kennis 
voortvloeien in het licht van de 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang en de recente ontwikkelingen 
in het onderwijs;
(c) de adequaatheid van de kennis van de 
in lid 3, onder c), bedoelde elementen en 
de nodige competenties die uit deze kennis 
voortvloeien in het licht van de 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang;
(d) de adequaatheid van de kennis van de 
in lid 3, onder d) bedoelde klinische 
studievakken en methoden, en de nodige 
competenties die daaruit voortvloeien in 
het licht van de wetenschappelijke en 
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technologische vooruitgang;
(e) de geschiktheid van de in lid 3, onder 
e), bedoelde klinische ervaring in het licht 
van de recente ontwikkelingen in het 
onderwijs."

Or. de

Amendement 506
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 24 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 34 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen tot precisering van:

De Commissie is bevoegd, na overleg met 
beroepsorganisaties als bepaald in artikel 
58 bis en rekening houdend met hun 
voorstellen, om overeenkomstig artikel 58 
bis gedelegeerde handelingen vast te 
stellen tot precisering van:

Or. en

Amendement 507
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 25 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 35 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specialist in de tandheelkunde wordt men 
na het met succes afsluiten van een ten 
minste drie jaar durende voltijdse opleiding 
onder supervisie van de bevoegde 
autoriteiten of instellingen of na het 
behalen van het in ECTS-studiepunten 
uitgedrukte equivalent hiervan. De 
aankomend specialist in de tandheelkunde 
dient persoonlijk aan de werkzaamheden 
van de betrokken inrichting deel te nemen 
en daarvoor verantwoordelijkheid te 
dragen.

Specialist in de tandheelkunde wordt men 
na het met succes afsluiten van een ten 
minste drie jaar durende voltijdse opleiding 
(die aanvullend in het equivalente aantal 
ECTS-studiepunten uitgedrukt kan 
worden) onder supervisie van de bevoegde 
autoriteiten of instellingen. De aankomend 
specialist in de tandheelkunde dient 
persoonlijk aan de werkzaamheden van de 
betrokken inrichting deel te nemen en 
daarvoor verantwoordelijkheid te dragen.
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Or. de

Motivering

De toekenning van ECTS-punten loopt binnen Europa sterk uiteen. De vermelding van ECTS-
studiepunten mag derhalve niet in de plaats komen van de andere criteria. ECTS-studiepunten 
mogen daarom uitsluitend ter aanvulling worden vermeld.

Amendement 508
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 25 – letter c
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 35 – lid 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 58 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen voor het 
wijzigen van de in lid 2 bedoelde 
minimumopleidingsduur om deze aan te 
passen aan de wetenschappelijke en 
technologische vooruitgang.

4. De Commissie is bevoegd, na overleg 
met beroepsorganisaties als bepaald in 
artikel 58 bis en rekening houdend met 
hun voorstellen, om overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen voor het wijzigen van de in 
lid 2 bedoelde minimumopleidingsduur om 
deze aan te passen aan de 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang.

Or. en

Amendement 509
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 25 – letter c
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 35 – lid 4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen om in punt 5.3.3 van bijlage 
V nieuwe tandheelkundige specialismen in 
te voegen die in ten minste een derde van 
de lidstaten gemeenschappelijk zijn, 
teneinde deze richtlijn aan te passen aan de 
ontwikkeling van de nationale 

De Commissie is bevoegd, na overleg met 
beroepsorganisaties als bepaald in artikel 
58 bis en rekening houdend met hun 
voorstellen, om overeenkomstig artikel 58 
bis gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om in punt 5.3.3 van bijlage V 
nieuwe tandheelkundige specialismen in te 
voegen die in ten minste een derde van de 
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wetgevingen. lidstaten gemeenschappelijk zijn, teneinde 
deze richtlijn aan te passen aan de 
ontwikkeling van de nationale 
wetgevingen.

Or. en

Amendement 510
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 25 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 36 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

25 bis) In artikel 36 wordt lid 3vervangen 
door:
3. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
beoefenaren van de tandheelkunde in het 
algemeen toegang kunnen hebben tot 
activiteiten met betrekking tot 
gezondheidsbevordering en specifieke
preventie op individueel en 
maatschappelijk niveau, het stellen van 
diagnoses en uitvoeren van 
behandelingen, met inbegrip van 
anatomische en functionele genezing van 
ziekten en anomalieën van hard en zacht 
mondweefsel, alles wat ermee in 
verbinding staat en het stomatognatisch 
systeem, en dergelijke activiteiten 
kunnen uitvoeren, naar behoren 
rekening houdend met de wetgevende 
bepalingen en voorschriften inzake 
beroepsethiek op de in bijlage V, punt 
5.3.2 referentiedata.

Or. en

Motivering

Bijwerking van de activiteiten die beoefenaren van de tandheelkunde moeten uitvoeren. Zij 
voeren deze activiteiten al uit.

Amendement 511
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 26 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 38 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De diergeneeskundige opleiding omvat in 
totaal ten minste vijf jaar theoretisch en 
praktisch onderwijs of het in ECTS-
studiepunten uitgedrukte equivalent 
hiervan op voltijdbasis aan een 
universiteit, aan een instelling voor hoger 
onderwijs van een als gelijkwaardig erkend 
niveau of onder toezicht van een 
universiteit en omvat ten minste het in 
bijlage V, punt 5.4.1, opgenomen 
studieprogramma.

De diergeneeskundige opleiding omvat in 
totaal ten minste vijf jaar theoretisch en 
praktisch onderwijs (en kan aanvullend in 
het equivalente aantal ECTS-studiepunten 
worden uitgedrukt) op voltijdbasis aan een 
universiteit, aan een instelling voor hoger 
onderwijs van een als gelijkwaardig erkend 
niveau of onder toezicht van een 
universiteit en omvat ten minste het in 
bijlage V, punt 5.4.1, opgenomen 
studieprogramma.

Or. de

Amendement 512
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 26 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 38 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen voor het aanpassen van de 
lijst in bijlage V, punt 5.4.1, aan de 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang.

De Commissie is bevoegd, na overleg met 
beroepsorganisaties als bepaald in artikel 
58 bis en rekening houdend met hun 
voorstellen, om overeenkomstig artikel 58 
bis gedelegeerde handelingen vast te 
stellen voor het aanpassen van de lijst in 
bijlage V, punt 5.4.1, aan de 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang.

Or. en

Amendement 513
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 26 – letter a bis (nieuw)
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Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 38 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Lid 3 komt als volgt te luiden:
"3. De opleiding tot dierenarts 
waarborgt dat de betrokkene de 
volgende kennis en bekwaamheid heeft 
verworven:
a) voldoende kennis van de 
wetenschappen waarop de 
werkzaamheden van de dierenarts 
berusten;
b) voldoende kennis van de structuur en 
de functies van gezonde dieren, de 
fokkerij, de voortplanting en de 
algemene hygiëne alsmede de voeding 
van dieren, met inbegrip van de 
technologie van het vervaardigen en 
conserveren van voeder dat aan hun 
behoeften voldoet;
c) voldoende kennis op het gebied van 
het gedrag en de bescherming van 
dieren;
d) voldoende kennis van de oorzaken, de 
aard, het verloop, de gevolgen, de 
diagnose en de behandeling van de 
ziekten van individuele dieren en 
groepen dieren, en in het bijzonder 
kennis van de ziekten die op de mens 
kunnen worden overgebracht;
e) voldoende kennis van de preventieve 
geneeskunde;
f) nodige vaardigheden voor het ophalen, 
verpakken, conserveren en vervoeren van 
monsternemingen, het uitvoeren van 
wezenlijke laboratoriumanalyses en het 
interpreteren van analyseresultaten;
g) voldoende kennis van de hygiëne en 
technologie voor het verkrijgen, 
vervaardigen en in omloop brengen van 
dierlijke voedingsmiddelen of
voedingsmiddelen van dierlijke 
oorsprong bestemd voor menselijke 
consumptie met de nodige vaardigheden 
voor het begrijpen en uitleggen van goede 
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praktijken inzake hygiëne op het bedrijf, 
alsmede deelname aan de 
gezondheidskeuring voor en na het 
slachten;
h) kennis van de algemene beginselen van 
beschrijvende epidemiologie met de 
nodige vaardigheden voor deelname aan 
een epidemiologisch onderzoek;
i) nodige vaardigheden voor deelname 
aan programma's ter preventie of 
beheersing van zoönotische, besmettelijke, 
nieuwe of opnieuw opkomende ziekten;
j) nodige vaardigheden voor 
verantwoordelijk en doordacht gebruik 
van diergeneeskundige producten voor de 
preventie, behandeling, beheersing of 
uitroeiing van voor dieren schadelijke 
organismen of dierziekten, ter 
voorkoming van het risico op resistentie, 
zoals antibioticaresistentie, en ter 
waarborging van de veiligheid van de 
voedselketen, milieubescherming en 
diergezondheid;
k) kennis van gezondheidsvoorwaarden 
voor het ophalen en verwerken van 
kadavers en afval uit de gezondheidszorg 
waarbij sprake is van besmettingsrisico en 
nodige vaardigheden voor het uitvoeren 
van werkzaamheden inzake sterilisatie 
van materiaal en uitvoering van 
chirurgische handelingen in 
omstandigheden van aangepaste aseptiek;
l) nodige vaardigheden voor de 
certificering van de gezondheidstoestand 
van dieren of groepen dieren ten aanzien 
van ziekten volgens de ethiek en 
deontologie;
m) voldoende kennis van wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen met 
betrekking tot de voornoemde gebieden;
n) voldoende klinische en praktische 
ervaring, opgedaan onder deskundige 
leiding."

Or. fr
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Amendement 514
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 26 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 38 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Het volgende lid 4 wordt toegevoegd: Schrappen
"De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 58 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot precisering van:
(a) de adequaatheid van de kennis van de 
in lid 3, onder a), bedoelde 
wetenschappen en de nodige competenties 
die uit deze kennis voortvloeien in het 
licht van de wetenschappelijke en 
technologische vooruitgang;
(b) de adequaatheid van de kennis van de 
structuur en de functies van gezonde 
dieren als bedoeld in lid 3, onder b), en de 
nodige competenties die uit deze kennis 
voortvloeien in het licht van de 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang;
(c) de adequaatheid van de kennis van het 
gedrag, de bescherming en de ziekten van 
dieren, als bedoeld in lid 3, onder c) en d), 
en de nodige competenties die uit deze 
kennis voortvloeien in het licht van de 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang;
(d) de adequaatheid van de kennis van de 
in lid 3, onder e), bedoelde preventieve 
geneeskunde en de nodige competenties 
die uit deze kennis voortvloeien in het 
licht van de wetenschappelijke en 
technologische vooruitgang;
(e) de adequaatheid van de kennis van de 
in lid 3, onder f), bedoelde elementen en 
de nodige competenties die uit deze kennis 
voortvloeien in het licht van de 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang;
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(f) de adequaatheid van de in lid 3, onder 
h), bedoelde klinische en praktische 
ervaring en de nodige competenties die 
hieruit voortvloeien in het licht van de 
recente ontwikkelingen in het onderwijs."

Or. de

Amendement 515
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 26 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 38 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen tot precisering van:

De Commissie is bevoegd, na overleg met 
beroepsorganisaties als bepaald in artikel 
58 bis en rekening houdend met hun 
voorstellen, om overeenkomstig artikel 58 
bis gedelegeerde handelingen vast te 
stellen tot precisering van:

Or. en

Amendement 516
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 27 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen voor het wijzigen van de lijst 
in bijlage V, punt 5.5.1, teneinde deze aan 
te passen aan de vooruitgang op het gebied 
van onderwijs, wetenschap en technologie.

De Commissie is bevoegd, na overleg met 
beroepsorganisaties als bepaald in artikel 
58 bis en rekening houdend met hun 
voorstellen, om overeenkomstig artikel 58 
bis gedelegeerde handelingen vast te 
stellen voor het wijzigen van de lijst van 
bijlage V, punt 5.5.1, om deze aan te 
passen aan de vooruitgang op het gebied 
van onderwijs, wetenschap en technologie.

Or. en
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Amendement 517
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 27 - letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 40 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor mogelijkheid I, het doorlopen van 
ten minste 12 jaar algemene 
schoolopleiding of een certificaat ten 
bewijze dat men geslaagd is voor een 
gelijkwaardig toelatingsexamen voor 
scholen voor verloskundigen;

a) voor mogelijkheid I, het doorlopen van 
ten minste 12 jaar algemene 
schoolopleiding of een algemene en 
beroepsopleiding of een certificaat ten 
bewijze dat men geslaagd is voor een 
gelijkwaardig toelatingsexamen voor 
scholen voor verloskundigen;

Or. fi

Amendement 518
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 27 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 40 - lid 2 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor mogelijkheid I, het doorlopen van 
ten minste 12 jaar algemene 
schoolopleiding of een certificaat ten 
bewijze dat men geslaagd is voor een 
gelijkwaardig toelatingsexamen voor 
scholen voor verloskundigen;

(a) voor mogelijkheid I, het doorlopen van 
ten minste 10 jaar algemene 
schoolopleiding of een certificaat ten 
bewijze dat men geslaagd is voor een 
gelijkwaardig toelatingsexamen voor 
scholen voor verloskundigen;

Or. de

Amendement 519
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 27 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 40 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor mogelijkheid I, het doorlopen van 
ten minste 12 jaar algemene 
schoolopleiding of een certificaat ten 
bewijze dat men geslaagd is voor een 
gelijkwaardig toelatingsexamen voor 
scholen voor verloskundigen;

(a) voor mogelijkheid I, het doorlopen van 
ten minste 10 jaar algemene 
schoolopleiding of een certificaat ten 
bewijze dat men geslaagd is voor een 
gelijkwaardig toelatingsexamen voor 
scholen voor verloskundigen. Dit laat de 
mogelijkheid voor de lidstaten onverlet om 
op nationaal niveau een langere algemene 
schoolopleiding als voorwaarde te stellen 
voor toelating tot de opleiding;

Or. de

Motivering

Het antwoord op de nieuwe uitdagingen binnen de gezondheidszorg moet niet gezocht worden in 
een langere vooropleiding, maar in een betere beroepsopleiding. Omdat Europa verschillende 
nationale onderwijstradities kent, zijn de schoolsystemen in Europa onderling niet te vergelijken. 
Ondanks het feit dat er in de gezondheidszorg sprake is van een dreigend tekort aan 
arbeidskrachten, moet rekening gehouden worden met de historisch gegroeide onderwijsstelsels 
van de lidstaten, en mogen deze stelsels niet zonder noodzaak worden afgebroken.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 27 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 40 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor mogelijkheid I, het doorlopen van 
ten minste 12 jaar algemene 
schoolopleiding of een certificaat ten 
bewijze dat men geslaagd is voor een 
gelijkwaardig toelatingsexamen voor 
scholen voor verloskundigen;

(a) voor mogelijkheid I, het doorlopen van 
ten minste 10 jaar algemene 
schoolopleiding of een certificaat ten 
bewijze dat men geslaagd is voor een 
gelijkwaardig toelatingsexamen voor 
scholen voor verloskundigen;

Or. de

Amendement 521
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 27 – letter c
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Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 40 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen tot precisering van:

De Commissie is bevoegd, na overleg met 
beroepsorganisaties als bepaald in artikel 
58 bis en rekening houdend met hun 
voorstellen, om overeenkomstig artikel 58 
bis gedelegeerde handelingen vast te 
stellen tot precisering van:

Or. en

Amendement 522
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 28
Richtlijn 2005/36
Artikel 41 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een voltijdse opleiding tot 
verloskundige van ten minste drie jaar;

(a) een voltijdse opleiding tot 
verloskundige van ten minste drie jaar die 
ten minste 5000 uur theoretisch en 
praktisch onderwijs omvat of het 
equivalent in ECTS-studiepunten hiervan 
dat ter aanvulling kan worden uitgedrukt.
De lidstaten kunnen gedeeltelijke 
vrijstelling verlenen aan personen die een 
deel van deze opleiding hebben gevolgd in 
het kader van andere opleidingen van ten 
minste gelijkwaardig niveau;

Or. en

Motivering

Uitbreiding van de bepaling over gedeeltelijke vrijstelling voor het beroep van verloskundige. 
De verwijzing naar de ECTS-studiepunten mag slechts een aanvulling zijn, geen vervanging.

Amendement 523
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 28
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Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 41 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een voltijdse opleiding tot verloskundige 
van ten minste drie jaar;

a) een voltijdse opleiding tot verloskundige 
van ten minste drie jaar die ten minste 
5000 uur theoretisch en praktisch 
onderwijs omvat, waarvan ten minste een 
derde directe klinische praktijk, of het in 
ECTS-studiepunten uitgedrukte 
equivalent hiervan;

Or. fr

Amendement 524
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 28
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 41 – lid 1 – letter a – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) hetzij op basis van het bezit van een 
diploma, certificaat of andere titel, dat/die 
toegang verleent tot universiteiten of 
instellingen voor hoger onderwijs, hetzij, 
bij ontstentenis daarvan, het bewijs van 
een opleiding die een gelijkwaardig 
niveau van kennis garandeert, of

Or. de

Motivering

De in Richtlijn 2005/36/EG neergelegde regeling is in de praktijk nuttig gebleken en dient dan 
ook te worden gehandhaafd.

Amendement 525
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 28
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 41 – lid 1 – letter a – punt ii (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) gevolgd door een praktijkervaring van 
twee jaar waarvoor overeenkomstig lid 2 
een bewijs is afgegeven;

Or. de

Motivering

De in Richtlijn 2005/36/EG neergelegde regeling is in de praktijk nuttig gebleken en dient dan 
ook te worden gehandhaafd.

Amendement 526
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 28
Richtlijn 2005/36
Artikel 41 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een voltijdse opleiding tot 
verloskundige van ten minste twee jaar en 
ten minste 3600 uur, waarvoor het bezit is 
vereist van een opleidingstitel van 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger zoals bedoeld in bijlage V, 
punt 5.2.2;

(b) een voltijdse opleiding tot 
verloskundige van ten minste twee jaar en 
ten minste 3600 uur, of het equivalent in 
ECTS-studiepunten hiervan dat ter 
aanvulling kan worden uitgedrukt, 
waarvoor het bezit is vereist van een 
opleidingstitel van verantwoordelijk 
algemeen ziekenverpleger zoals bedoeld in 
bijlage V, punt 5.2.2. De lidstaten kunnen 
gedeeltelijke vrijstelling verlenen aan 
personen die een deel van deze opleiding 
hebben gevolgd in het kader van andere 
opleidingen van ten minste gelijkwaardig 
niveau.

Or. en

Amendement 527
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 28
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 41 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een voltijdse opleiding tot 
verloskundige van ten minste achttien 
maanden en ten minste 3000 uur, waarvoor 
het bezit is vereist van een opleidingstitel 
van verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger zoals bedoeld in bijlage V, 
punt 5.2.2, en gevolgd door een 
praktijkervaring waarvoor overeenkomstig 
lid 2 een bewijs is afgegeven.

(c) een voltijdse opleiding tot 
verloskundige van ten minste achttien 
maanden en ten minste 3000 uur, of het 
equivalent in ECTS-studiepunten hiervan 
dat ter aanvulling kan worden uitgedrukt, 
waarvoor het bezit is vereist van een 
opleidingstitel van verantwoordelijk 
algemeen ziekenverpleger zoals bedoeld in 
bijlage V, punt 5.2.2. De lidstaten kunnen 
gedeeltelijke vrijstelling verlenen aan 
personen die een deel van deze opleiding 
hebben gevolgd in het kader van andere 
opleidingen van ten minste gelijkwaardig 
niveau.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig eerdere amendementen.

Amendement 528
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 –lid 1 – punt 29 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 43 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

29 bis) Artikel 43 bis wordt geschrapt.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het amendement over Roemeense verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers 
volgens het stelsel van verworven rechten.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 29 bis (nieuw)
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Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 43 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

29 bis) In artikel 43 wordt het derde lid 
volledig geschrapt.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 29 ter (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 43 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

29 ter) Artikel 43, lid 4, wordt als volgt 
gewijzigd:
De lidstaten erkennen opleidingstitels in 
de verloskunde die in Polen zijn 
afgegeven aan verloskundigen die vóór 1 
mei 2004 hun opleiding hebben voltooid, 
en die niet overeenstemmen met de in 
artikel 40 bedoelde 
minimumopleidingseisen, als deze titels 
worden gestaafd met het diploma 
"bachelor" dat is verkregen op basis van 
een speciaal voortgezet programma
zoals bedoeld in artikel 11 van de wet 
van 20 april 2004 inzake de wijziging 
van de wet op de beroepen van 
verpleegkundige en verloskundige en 
inzake enige andere rechtsbesluiten 
(Publicatieblad van de Poolse Republiek 
van 30 april 2004, nr. 92, pos. 885), en de 
verordening van de minister van 
Volksgezondheid van 11 mei 2004 inzake 
de gedetailleerde voorwaarden voor het 
verstrekken van opleidingen voor 
verpleegkundigen en verloskundigen die 
in het bezit zijn van een diploma 
middelbaar onderwijs (eindexamen —
matura) en zijn afgestudeerd aan een 
medische school of een instelling voor 
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medisch beroepsonderwijs waar het 
beroep van verpleegkundige en van 
verloskundige wordt aangeleerd 
(Publicatieblad van de Poolse Republiek 
van 13 mei 2004, nr. 110, pos. 1170, als 
gewijzigd), vervangen door artikel 55, lid 
2, van de wet van 15 juli 2011 inzake de 
beroepen van verpleegkundige en 
verloskundige (Publicatieblad van de 
Poolse Republiek van 23 augustus 2011, 
nr. 174, pos. 1039) en de verordening van 
de minister van Volksgezondheid van 14 
juni 2012 inzake de gedetailleerde 
voorwaarden voor het verstrekken van 
hogeronderwijsopleidingen voor 
verpleegkundigen en verloskundigen die 
in het bezit zijn van een diploma 
middelbaar onderwijs (eindexamen —
matura) en zijn afgestudeerd aan een 
medische secundaire of postsecundaire 
school waar het beroep van 
verpleegkundige en van verloskundige 
wordt aangeleerd (Publicatieblad van de 
Poolse Republiek van 6 juli 2012, pos. 
770), teneinde na te gaan of de kennis en 
de bekwaamheid van de betrokken 
persoon op een niveau liggen dat 
vergelijkbaar is met dat van 
verloskundigen met titels die, in het 
geval van Polen, zijn vastgesteld in 
bijlage V, punt 5.5.2.

Or. en

Amendement 531
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 30 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 44 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opleidingstitel van apotheker vormt de 
afsluiting van een opleiding van ten minste 
vijf jaar of het in ECTS-studiepunten 
uitgedrukte equivalent hiervan, waarvan
ten minste:

De opleidingstitel van apotheker vormt de 
afsluiting van een opleiding van ten minste 
vijf jaar (die aanvullend in het equivalente 
aantal ECTS-studiepunten uitgedrukt kan 
worden), waarvan ten minste:
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Or. de

Motivering

De toekenning van ECTS-punten loopt binnen Europa sterk uiteen. De vermelding van ECTS-
studiepunten mag derhalve niet in de plaats komen van de andere criteria. ECTS-studiepunten 
mogen daarom uitsluitend ter aanvulling worden vermeld.

Amendement 531
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 30 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Het volgende lid 4 wordt toegevoegd: Schrappen
"De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 58 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot precisering van:
(a) de adequaatheid van de kennis van 
geneesmiddelen en de voor de 
vervaardiging van geneesmiddelen 
gebruikte substanties zoals bedoeld in lid 
3, onder a), en de nodige competenties die 
uit deze kennis voortvloeien in het licht 
van de wetenschappelijke en 
technologische vooruitgang;
(b) de adequaatheid van de kennis van de 
in lid 3, onder b), bedoelde elementen en 
de nodige competenties die uit deze kennis 
voortvloeien in het licht van de 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang;
(c) de adequaatheid van de kennis van de 
in lid 3, onder c), bedoelde elementen en 
de nodige competenties die uit deze kennis 
voortvloeien in het licht van de 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang;
(d) de adequaatheid van de kennis om 
wetenschappelijke gegevens te 
beoordelen, zoals bedoeld in lid 3, onder 
d), en de nodige competenties die uit deze 
kennis voortvloeien in het licht van de 
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wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang."

Or. de

Amendement 532
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 30 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 44 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) na de theoretische en praktische 
opleiding een stage van zes maanden in een 
voor het publiek toegankelijke apotheek of 
in een ziekenhuis onder toezicht van de 
farmaceutische dienst van dat ziekenhuis.

(b) tijdens of na de theoretische en 
praktische opleiding een stage van zes 
maanden in een voor het publiek 
toegankelijke apotheek of in een 
ziekenhuis onder toezicht van de 
farmaceutische dienst van dat ziekenhuis.

Or. en

Amendement 533
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 30 - letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 44 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) na de theoretische en praktische 
opleiding een stage van zes maanden in een 
voor het publiek toegankelijke apotheek of 
in een ziekenhuis onder toezicht van de 
farmaceutische dienst van dat ziekenhuis.

b) in het kader van de theoretische en 
praktische opleiding een stage van zes 
maanden in een voor het publiek 
toegankelijke apotheek of in een 
ziekenhuis onder toezicht van de 
farmaceutische dienst van dat ziekenhuis.

Or. fi

Amendement 535
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 30 – letter b
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Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 44 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen tot precisering van:

De Commissie is bevoegd, na overleg met 
beroepsorganisaties als bepaald in artikel 
58 bis en rekening houdend met hun 
voorstellen, om overeenkomstig artikel 58 
bis gedelegeerde handelingen vast te 
stellen tot precisering van:

Or. en

Amendement 536
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 31 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 45– lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) medicatiebeheer en voorlichting en 
advies over geneesmiddelen en 
gezondheidsvoorlichting.

Or. de

Motivering

Het werkterrein van apothekers is geëvolueerd en moet daarom aangepast worden. Tijdens een 
behandeling met medicijnen is het altijd van belang dat patiënten er een zekere leefwijze op 
nahouden om ervoor te zorgen dat de medicijnen het gewenste effect hebben. De apotheker 
speelt bij de informatievoorziening aan patiënten hierover een belangrijke rol.

Amendement 537
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De duur van de opleiding tot architect 
bedraagt ten minste zes jaar of het in 
ECTS-studiepunten uitgedrukte 

1. De duur van de opleiding tot architect 
bedraagt ten minste zes jaar. De opleiding 
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equivalent hiervan. De opleiding in een 
lidstaat omvat:

in een lidstaat omvat:

Or. de

Amendement 538
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 - lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De duur van de opleiding tot architect 
bedraagt ten minste zes jaar of het in 
ECTS-studiepunten uitgedrukte equivalent 
hiervan. De opleiding in een lidstaat 
omvat:

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 539
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) hetzij ten minste vier jaar studie op 
voltijdsbasis aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een 
examen op universitair niveau wordt 
afgelegd en een bezoldigde stage van ten 
minste twee jaar wordt volbracht;

(a) hetzij ten minste vier jaar studie, of het 
in ECTS-studiepunten uitgedrukte 
equivalent hiervan, op voltijdbasis aan een 
universiteit of een vergelijkbare 
onderwijsinstelling ter afsluiting waarvan 
met goed gevolg een examen op 
universitair niveau wordt afgelegd en een 
met een certificaat bekroonde, verplichte 
stage onder toezicht van ten minste twee 
jaar wordt volbracht;

Or. en

Motivering

De verwijzing naar het gebruik van ECTS-studiepunten als een eenheid om de opleidingsduur uit 
te drukken, mag enkel op academische opleidingen worden toegepast. Om de verplichte aard van 
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de stage te benadrukken, moet het volbrengen van de stage worden bekroond met een certificaat 
dat door de bevoegde autoriteit wordt afgegeven.

Amendement 540
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) hetzij ten minste vier jaar studie op 
voltijdsbasis aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een 
examen op universitair niveau wordt 
afgelegd en een bezoldigde stage van ten 
minste twee jaar wordt volbracht;

(a) hetzij ten minste vier jaar studie op 
voltijdsbasis aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een 
examen op universitair niveau wordt 
afgelegd en een stage van ten minste twee 
jaar wordt volbracht;

Or. en

Amendement 541
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) hetzij ten minste vier jaar studie op 
voltijdsbasis aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een 
examen op universitair niveau wordt 
afgelegd en een bezoldigde stage van ten 
minste twee jaar wordt volbracht;

(a) hetzij ten minste vier jaar studie op 
voltijdsbasis (die aanvullend in het
equivalente aantal ECTS-studiepunten 
uitgedrukt kan worden) aan een 
universiteit of een vergelijkbare 
onderwijsinstelling ter afsluiting waarvan 
met goed gevolg een examen op 
universitair niveau wordt afgelegd dat een 
formele kwalificatie verleent, en een stage 
van ten minste twee jaar wordt volbracht 
voor de praktische opleiding die een 
beroepskwalificatie verleent;

Or. de
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Amendement 542
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) hetzij ten minste vier jaar studie op 
voltijdsbasis aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een 
examen op universitair niveau wordt 
afgelegd en een bezoldigde stage van ten 
minste twee jaar wordt volbracht;

(a) hetzij ten minste vier jaar studie op 
voltijdsbasis (die aanvullend in het 
equivalente aantal ECTS-studiepunten 
uitgedrukt kan worden) aan een 
universiteit of een vergelijkbare 
onderwijsinstelling ter afsluiting waarvan 
met goed gevolg een examen op 
universitair niveau wordt afgelegd en een 
stage van ten minste twee jaar wordt 
volbracht voor de praktische opleiding 
waarbij beroepservaring wordt opgedaan;

Or. de

Motivering

Ter bevordering van praktische opleiding als voorwaarde voor automatische erkenning, die in 
beginsel twee jaar behoort te duren, ongeacht de duur van de opleiding. Omdat op dit gebied 
slechts weinig bezoldigde stages worden aangeboden, moeten studenten ook door onbezoldigde 
stages de nodige beroepservaring kunnen opdoen om zich als architect te kunnen laten 
inschrijven.

Amendement 543
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) hetzij ten minste vier jaar studie op 
voltijdsbasis aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een 
examen op universitair niveau wordt 
afgelegd en een bezoldigde stage van ten 
minste twee jaar wordt volbracht;

a) hetzij ten minste vier jaar studie op 
voltijdsbasis aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een 
examen op universitair niveau wordt 
afgelegd;
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Or. es

Amendement 544
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) hetzij ten minste vier jaar studie op 
voltijdsbasis aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een 
examen op universitair niveau wordt 
afgelegd en een bezoldigde stage van ten 
minste twee jaar wordt volbracht;

a) hetzij ten minste vier jaar studie op 
voltijdsbasis aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een 
examen op universitair niveau wordt 
afgelegd en een stage van ten minste twee 
jaar wordt volbracht in het kader van een 
opleidingscursus ter voorbereiding op een 
gereglementeerd beroep en die de 
voorwaarde vormt voor de geldigheid van 
de opleidingstitel;

Or. fr

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) hetzij ten minste vijf jaar studie op 
voltijdsbasis aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een 
examen op universitair niveau wordt 
afgelegd en een bezoldigde stage van ten 
minste één jaar wordt volbracht.

(b) hetzij ten minste vijf jaar studie op 
voltijdsbasis aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een 
examen op universitair niveau wordt 
afgelegd en een stage van ten minste één 
jaar wordt volbracht.

Or. en

Amendement 546
Emilie Turunen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) hetzij ten minste vijf jaar studie op 
voltijdsbasis aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een 
examen op universitair niveau wordt 
afgelegd en een bezoldigde stage van ten 
minste één jaar wordt volbracht.

(b) hetzij ten minste vijf jaar studie op 
voltijdsbasis aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een 
examen op universitair niveau wordt 
afgelegd en een stage van ten minste één 
jaar wordt volbracht.

Or. en

Amendement 547
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) hetzij ten minste vijf jaar studie op 
voltijdsbasis aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een 
examen op universitair niveau wordt 
afgelegd en een bezoldigde stage van ten 
minste één jaar wordt volbracht.

(b) hetzij ten minste vijf jaar studie op 
voltijdsbasis (die aanvullend in het 
equivalente aantal ECTS-studiepunten 
uitgedrukt kan worden) aan een 
universiteit of een vergelijkbare 
onderwijsinstelling ter afsluiting waarvan 
met goed gevolg een examen op 
universitair niveau wordt afgelegd dat een 
formele kwalificatie verleent, en een stage 
van ten minste één jaar wordt volbracht 
voor de praktische opleiding die een 
beroepskwalificatie verleent.

Or. de

Amendement 548
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
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Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hetzij ten minste vijf jaar studie op 
voltijdsbasis aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een 
examen op universitair niveau wordt 
afgelegd en een bezoldigde stage van ten 
minste één jaar wordt volbracht.

b) hetzij ten minste vijf jaar studie op 
voltijdsbasis aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een 
examen op universitair niveau wordt 
afgelegd.

Or. es

Amendement 549
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) hetzij ten minste vijf jaar studie op 
voltijdsbasis aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een 
examen op universitair niveau wordt 
afgelegd en een bezoldigde stage van ten 
minste één jaar wordt volbracht.

(b) hetzij ten minste vijf jaar studie op 
voltijdsbasis (die aanvullend in het 
equivalente aantal ECTS-studiepunten 
uitgedrukt kan worden) aan een 
universiteit of een vergelijkbare 
onderwijsinstelling ter afsluiting waarvan 
met goed gevolg een examen op 
universitair niveau wordt afgelegd en een 
stage van ten minste één jaar wordt 
volbracht voor de praktische opleiding 
waarbij beroepservaring wordt opgedaan;

Or. de

Motivering

Ter bevordering van praktische opleiding als voorwaarde voor automatische erkenning, die in 
beginsel twee jaar behoort te duren, ongeacht de duur van de opleiding. Omdat op dit gebied 
slechts weinig bezoldigde stages worden aangeboden, moeten studenten ook door onbezoldigde 
stages de nodige beroepservaring kunnen opdoen om zich als architect te kunnen laten 
inschrijven.

Amendement 550
Pablo Arias Echeverría
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hetzij ten minste vijf jaar studie op 
voltijdsbasis aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een 
examen op universitair niveau wordt 
afgelegd en een bezoldigde stage van ten 
minste één jaar wordt volbracht.

b) hetzij ten minste vijf jaar studie op 
voltijdsbasis aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een 
examen op universitair niveau wordt 
afgelegd.

Or. es

Amendement 551
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hetzij ten minste vijf jaar studie op 
voltijdsbasis aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een 
examen op universitair niveau wordt 
afgelegd en een bezoldigde stage van ten 
minste één jaar wordt volbracht.

b) hetzij ten minste vijf jaar studie op 
voltijdsbasis aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een 
examen op universitair niveau wordt 
afgelegd en een stage van ten minste één 
jaar wordt volbracht in het kader van een 
opleidingscursus ter voorbereiding op een 
gereglementeerd beroep en die de 
voorwaarde vormt voor de geldigheid van 
de opleidingstitel.

Or. fr

Amendement 552
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bezoldigde stage wordt gevolgd in 
een lidstaat onder de supervisie van een 
persoon die voldoende kan waarborgen in 
staat te zijn de praktijkopleiding te 
verzorgen. De stage volgt op de in lid 1 
bedoelde studie. Het volbrengen van de 
bezoldigde stage blijkt uit een certificaat 
dat de opleidingstitel vergezelt.

Schrappen

Or. es

Motivering

Alle verwijzingen naar bezoldigde stages zouden in beginsel moeten worden geschrapt, omdat 
Spanje geen dergelijke traditie heeft en in de huidige economische conjunctuur onmogelijk een 
nieuw model kan worden ingevoerd. De vaagheid van de richtlijn met betrekking tot bezoldigde 
stages zou in de praktijk heel wat problemen opleveren. Indien de verwijzingen toch behouden 
blijven, zou in de richtlijn dan ook duidelijk moeten worden gemaakt of de stages volgens een 
bepaald barema moeten worden bezoldigd en of de overheid al dan niet verplicht is om alle 
socialezekerheidskosten op zich te nemen.

Amendement 553
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bezoldigde stage wordt gevolgd in 
een lidstaat onder de supervisie van een 
persoon die voldoende kan waarborgen in 
staat te zijn de praktijkopleiding te 
verzorgen. De stage volgt op de in lid 1 
bedoelde studie. Het volbrengen van de 
bezoldigde stage blijkt uit een certificaat 
dat de opleidingstitel vergezelt.

3. De stage wordt gevolgd in een lidstaat 
onder de supervisie van een persoon die 
voldoende kan waarborgen in staat te zijn 
de praktijkopleiding te verzorgen. De stage 
volgt op de in lid 1 bedoelde studie. Het 
volbrengen van de bezoldigde stage blijkt 
uit een certificaat dat de opleidingstitel 
vergezelt.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar bezoldiging moet worden geschrapt.
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Amendement 554
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bezoldigde stage wordt gevolgd in 
een lidstaat onder de supervisie van een 
persoon die voldoende kan waarborgen in 
staat te zijn de praktijkopleiding te 
verzorgen. De stage volgt op de in lid 1 
bedoelde studie. Het volbrengen van de 
bezoldigde stage blijkt uit een certificaat 
dat de opleidingstitel vergezelt.

3. De stage wordt gevolgd in een lidstaat, 
moet onder de supervisie of leiding staan
van een architect of een instelling die 
daartoe erkend is door een bevoegde 
autoriteit die op passende wijze heeft 
gecontroleerd dat deze in staat is de 
praktijkopleiding te verzorgen. Het 
volbrengen van de stage blijkt uit een 
certificaat dat is afgegeven door een 
bevoegde autoriteit en dat de formele-
opleidingstitel vergezelt.

Or. de

Amendement 555
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bezoldigde stage wordt gevolgd in 
een lidstaat onder de supervisie van een 
persoon die voldoende kan waarborgen in 
staat te zijn de praktijkopleiding te 
verzorgen. De stage volgt op de in lid 1 
bedoelde studie. Het volbrengen van de 
bezoldigde stage blijkt uit een certificaat 
dat de opleidingstitel vergezelt.

3. De stage wordt gevolgd in een lidstaat, 
moet onder de supervisie of leiding staan
van een architect of van een persoon of 
instelling die daartoe erkend is door een 
bevoegde autoriteit die op passende wijze 
heeft gecontroleerd dat deze in staat is de 
praktijkopleiding te verzorgen. Het 
volbrengen van de bezoldigde stage blijkt 
uit een door een bevoegde autoriteit 
afgegeven certificaat dat de opleidingstitel 
vergezelt.

Or. de
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Amendement 556
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bezoldigde stage wordt gevolgd in 
een lidstaat onder de supervisie van een 
persoon die voldoende kan waarborgen in 
staat te zijn de praktijkopleiding te 
verzorgen. De stage volgt op de in lid 1 
bedoelde studie. Het volbrengen van de 
bezoldigde stage blijkt uit een certificaat 
dat de opleidingstitel vergezelt.

3. De stage wordt gevolgd in een lidstaat 
onder de supervisie van een persoon die 
voldoende kan waarborgen in staat te zijn 
de praktijkopleiding te verzorgen. De stage 
volgt op de in lid 1 bedoelde studie. Het 
volbrengen van de stage blijkt uit een 
certificaat dat de opleidingstitel vergezelt.

Or. en

Amendement 557
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bezoldigde stage wordt gevolgd in 
een lidstaat onder de supervisie van een 
persoon die voldoende kan waarborgen in 
staat te zijn de praktijkopleiding te 
verzorgen. De stage volgt op de in lid 1 
bedoelde studie. Het volbrengen van de 
bezoldigde stage blijkt uit een certificaat 
dat de opleidingstitel vergezelt.

3. De stage wordt gevolgd in een lidstaat 
onder de supervisie van een persoon die 
voldoende kan waarborgen in staat te zijn 
de praktijkopleiding te verzorgen. De stage 
volgt op de in lid 1 bedoelde studie. Het 
volbrengen van de stage blijkt uit een 
certificaat dat de opleidingstitel vergezelt.

Or. en

Amendement 558
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bezoldigde stage wordt gevolgd in 
een lidstaat onder de supervisie van een 
persoon die voldoende kan waarborgen in 
staat te zijn de praktijkopleiding te 
verzorgen. De stage volgt op de in lid 1 
bedoelde studie. Het volbrengen van de 
bezoldigde stage blijkt uit een certificaat 
dat de opleidingstitel vergezelt.

3. De in lid 1 bedoelde stage wordt 
gevolgd in een lidstaat onder de supervisie 
van een persoon die voldoende kan 
waarborgen in staat te zijn de 
praktijkopleiding te verzorgen. Het 
volbrengen van deze stage blijkt uit een 
certificaat dat de opleidingstitel vergezelt.

Or. fr


