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Predlog spremembe 406
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka c
Direktiva 2005/36/ES
Člen 7– odstavek 4– pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se pristojni organ ne odzove v rokih, 
določenih v tretjem in četrtem 
pododstavku, se storitev lahko opravlja.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 407
Christel Schaldemose

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2005/36/ES
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi države članice 
gostiteljice lahko v primeru pomislekov 
zaprosijo pristojne organe države članice 
sedeža, da jim posredujejo kakršne koli
podatke, povezane z zakonitostjo 
ustanovitve izvajalca storitev in njegovim 
primernim obnašanjem, kakor tudi o 
disciplinski ali poklicni nekaznovanosti. V
primeru nadzora kvalifikacij lahko pristojni 
organi države članice gostiteljice pristojne 
organe države članice sedeža zaprosijo za 
informacije o programih izobraževanja, ki 
jih je opravil ponudnik storitev, v 
tolikšnem obsegu, da lahko ocenijo 
pomembne razlike, ki bi lahko škodile 
javnemu zdravju ali varnosti. Pristojni 

1. Pristojni organi države članice 
gostiteljice lahko v primeru pomislekov 
zaprosijo pristojne organe države članice
sedeža, da jim posredujejo podatke, 
povezane z zakonitostjo ustanovitve 
izvajalca storitev in njegovim primernim 
obnašanjem, kakor tudi o disciplinski ali 
poklicni nekaznovanosti. V primeru 
nadzora kvalifikacij lahko pristojni organi 
države članice gostiteljice pristojne organe 
države članice sedeža zaprosijo za 
informacije o programih izobraževanja, ki 
jih je opravil ponudnik storitev, v 
tolikšnem obsegu, da lahko ocenijo 
pomembne razlike, ki bi lahko škodile 
javnemu interesu. Pristojni organi države 
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organi države članice sedeža te podatke 
sporočijo v skladu s členom 56.

članice sedeža te podatke sporočijo v 
skladu s členom 56.

Or. en

Predlog spremembe 408
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 11.a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9 a) Dve leti po začetku veljavnosti te 
direktive bi morala Komisija predlagati 
zakonodajo, ki bi zagotovila uskladitev 
petih ravni iz člena 11 z osmimi ravnmi 
evropskega ogrodja kvalifikacij ter 
vključitev evropskega sistema prenašanja 
kreditnih točk v pravni red Skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 409
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 11 – odstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13 se ne uporablja za zdravstvene 
poklice, ki jih urejajo členi 24, 25, 34 in 
44.

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

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b
Direktiva 2005/36/ES
Člen 11 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v točki (c) se točka (ii) nadomesti z 
naslednjim:

črtano

„(ii) regulirano izobraževanje in 
usposabljanje ali v primeru reguliranega 
poklica poklicno usposabljanje s posebno 
strukturo, s sposobnostmi, ki presegajo 
tiste, določene za raven b, enakovredno 
ravni usposabljanja, določeni pod točko 
(i), ki zagotavlja primerljiv poklicni 
standard ter ki pripravi udeleženca 
usposabljanja za primerljivo raven 
odgovornosti in nalog, če je diplomi 
priloženo spričevalo države članice 
izvora;“

Or. de

Obrazložitev

Člen 11(c)(ii) Direktive 2005/36/ES se nanaša na Prilogo II, ki izenačuje visokokakovostna 
poklicna usposabljanja in enoletno visokošolsko usposabljanje. Posledica črtanja Priloge II 
bi bila, da bi morali organi države članice gostiteljice za vsak primer posebej odločati, ali se 
za poklicno kvalifikacijo uporablja člen 11(c)(ii).

Predlog spremembe 411
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b
Direktiva 2005/36/ES
Člen 11 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) regulirano izobraževanje in (ii) ali v primeru reguliranega poklica 
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usposabljanje ali v primeru reguliranega 
poklica poklicno usposabljanje s posebno 
strukturo, s sposobnostmi, ki presegajo 
tiste, določene za raven b, enakovredno 
ravni usposabljanja, določeni pod točko (i), 
ki zagotavlja primerljiv poklicni standard
ter ki pripravi udeleženca usposabljanja za 
primerljivo raven odgovornosti in nalog, če 
je diplomi priloženo spričevalo države 
članice izvora;

usposabljanje s posebno strukturo,
vključeno v Prilogo II, enakovredno ravni 
usposabljanja, določeni pod točko (i), ki 
zagotavlja primerljiv poklicni standard in
ki pripravi udeleženca usposabljanja za 
primerljivo raven odgovornosti in nalog. 
Komisija je pooblaščena, da za 
spremembo seznamov dejavnosti v Prilogi 
II sprejme delegirane akte, kot je 
določeno v členu 58a, in s tem vanje 
vključi izobraževalne programe, ki 
izpolnjujejo zahteve iz odstavka 1(c)(ii);

Or. de

Obrazložitev

Člen 11(c)(ii) Direktive 2005/36/ES se nanaša na Prilogo II, ki obravnava zdravstvene 
poklice, kot so fizioterapevti in logopedi. Člen 11(c)(ii) bi moral ostati v sedanji obliki. Poleg 
tega je treba ohraniti možnost spremembe seznamov dejavnosti v Prilogi II.

Predlog spremembe 412
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka c
Direktiva 2005/36/ES
Člen 11 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) diploma, ki potrjuje uspešno zaključeno 
usposabljanje na posrednješolski ravni, ki 
traja vsaj tri leta in največ štiri leta ali 
enakovredno obdobje s krajšim delovnim 
časom, ali če se uporabljajo v državi 
članici izvora, enakovredno število
kreditnih točk evropskega sistema 
prenašanja in zbiranja kreditnih točk
(ECTS), na univerzi ali visokošolskem 
zavodu ali drugi ustanovi na enaki ravni in 
po potrebi uspešno opravljeno poklicno 
usposabljanje, zahtevano poleg 
posrednješolskega programa;

(d) diploma, ki potrjuje uspešno zaključeno 
usposabljanje na posrednješolski ravni, ki 
traja vsaj tri leta in največ štiri leta ali 
enakovredno obdobje z delno časovno 
obveznostjo in ustreza, če se uporabljajo v 
državi članici izvora, enakovrednemu 
številu kreditnih točk evropskega sistema 
prenašanja in zbiranja kreditnih točk
(ECTS) na univerzi ali visokošolskem 
zavodu ali drugi ustanovi na enaki ravni, in 
po potrebi uspešno opravljeno poklicno 
usposabljanje, zahtevano poleg 
posrednješolskega programa;

Or. el



AM\916301SL.doc 7/93 PE498.002v01-00

SL

Obrazložitev 

Možnost izražanja obsega študija s kreditnimi točkami ne bi smela biti alternativna ureditev, 
temveč dopolnitev izrecne omembe trajanja študija.

Predlog spremembe 413
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka c
Direktiva 2005/36/ES
Člen 11e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) diploma, ki potrjuje uspešno zaključeno 
usposabljanje na posrednješolski ravni, ki 
traja več kot štiri leta ali enakovredno 
obdobje s krajšim delovnim časom, ali če 
se uporabljajo v državi članici izvora, 
enakovredno število kreditnih točk ECTS, 
na univerzi ali visokošolskem zavodu ali 
drugi ustanovi na enaki ravni, in po potrebi 
uspešno opravljeno poklicno usposabljanje, 
zahtevano poleg posrednješolskega 
programa.

(e) diploma, ki potrjuje uspešno zaključeno 
usposabljanje na posrednješolski ravni, ki 
traja vsaj štiri leta ali enakovredno obdobje 
z delno časovno obveznostjo ali obsega, če 
se uporabljajo v državi članici izvora, 
enakovredno število kreditnih točk ECTS 
na univerzi ali visokošolskem zavodu ali 
drugi ustanovi na enaki ravni in po potrebi 
uspešno opravljeno poklicno usposabljanje, 
zahtevano poleg posrednješolskega 
programa.

Or. en

Predlog spremembe 414
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka c
Direktiva 2005/36/ES
Člen 11 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) diploma, ki potrjuje uspešno zaključeno 
usposabljanje na posrednješolski ravni, ki 
traja več kot štiri leta ali enakovredno 
obdobje s krajšim delovnim časom, ali če 
se uporabljajo v državi članici izvora,

(e) diploma, ki potrjuje uspešno zaključeno 
usposabljanje na posrednješolski ravni, ki 
traja vsaj štiri leta ali enakovredno obdobje 
z delno časovno obveznostjo in ustreza, če 
se uporabljajo v državi članici izvora, 
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enakovredno število kreditnih točk ECTS, 
na univerzi ali visokošolskem zavodu ali 
drugi ustanovi na enaki ravni, in po potrebi 
uspešno opravljeno poklicno usposabljanje, 
zahtevano poleg posrednješolskega 
programa.

enakovrednemu številu kreditnih točk 
ECTS na univerzi ali visokošolskem 
zavodu ali drugi ustanovi na enaki ravni in 
po potrebi uspešno opravljeno poklicno 
usposabljanje, zahtevano poleg 
posrednješolskega programa.

Or. el

Obrazložitev 

Možnost izražanja obsega študija s kreditnimi točkami ne bi smela biti alternativna ureditev, 
temveč dopolnitev izrecne omembe trajanja študija.

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

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka d
Direktiva 2005/36/ES
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) drugi odstavek se črta. črtano

Or. de

Obrazložitev

Posledica spremembe člena 11(c).

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

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d a) 2a. Komisija je pooblaščena, da za 
spremembo seznamov dejavnosti v Prilogi 
II sprejme delegirane akte, kot je 
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določeno v členu 58a, in s tem vanje 
vključi izobraževalne programe, ki 
izpolnjujejo zahteve iz odstavka 1(c)(ii).

Or. de

Obrazložitev

Posledica spremembe člena 11(c).

Predlog spremembe 417
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2005/36/ES
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dostop do in opravljanje poklica iz 
odstavka 1 se dovoli tudi prosilcem, če 
imajo potrdilo o kompetenci ali dokazilo o 
formalnih kvalifikacijah iz člena 11, ki ga 
je izdala druga država članica, ki tega 
poklica ne regulira.

Dostop do poklica in njegovo opravljanje 
iz odstavka 1 se dovoli tudi prosilcem, ki 
so opravljali ta poklic s polnim delovnim 
časom dve leti v obdobju predhodnih 
desetih let v drugi državi članici, ki tega 
poklica ne regulira, če imajo eno ali več 
potrdil o kompetenci ali dokazila o 
formalnih kvalifikacijah.

Or. de

Predlog spremembe 418
Konstantinos Poupakis, Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2005/36/ES
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dostop do in opravljanje poklica iz 
odstavka 1 se dovoli tudi prosilcem, če 
imajo potrdilo o kompetenci ali dokazilo o 

Dostop do poklica in njegovo opravljanje 
iz odstavka 1 se dovoli tudi prosilcem, ki 
so opravljali ta poklic s polnim delovnim 
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formalnih kvalifikacijah iz člena 11, ki ga 
je izdala druga država članica, ki tega 
poklica ne regulira.

časom dve leti v obdobju predhodnih 
desetih let v drugi državi članici, ki tega 
poklica zakonsko ne regulira, če imajo eno 
ali več potrdil o kompetenci ali dokazila o 
formalnih kvalifikacijah.

Or. el

Obrazložitev 

S tem predlogom spremembe se ponovno uvaja prejšnja ureditev, saj je posledica odprave 
pogoja dveletnega opravljanja dejavnosti pri poklicih, ki v državi članici izvora niso zakonsko 
regulirani, da se priznavajo samo dokazila o formalnih kvalifikacijah, ne pa tudi poklicne 
kompetence.

Predlog spremembe 419
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2005/36/ES
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V primeru potrdila o kompetenci ali 
dokazila o formalnih kvalifikacijah iz 
odstavkov 1 in 2 ali dokazila, ki potrjuje 
regulirano izobraževanje in usposabljanje 
ali poklicno izobraževanje s posebno 
strukturo, enakovredno ravni iz 
člena 11(c)(i), država članica gostiteljica 
sprejme raven, ki jo je potrdila država 
članica izvora.

3. V primeru potrdila o kompetenci ali 
dokazila o formalnih kvalifikacijah iz 
odstavkov 1 in 2 ali dokazila, ki potrjuje 
regulirano izobraževanje in usposabljanje 
ali poklicno izobraževanje s posebno 
strukturo, enakovredno ravni iz člena
11(c), država članica gostiteljica sprejme 
raven, ki jo je potrdila država članica 
izvora.

Or. de

Obrazložitev

Točka i člena 11 se nanaša na Prilogo II te direktive, v katero so vključeni tudi zdravstveni 
poklici in obrti. Zaradi zagotavljanja mobilnosti bi morali tudi pri teh usposabljanjih s 
posebno strukturo priznati stopnjo izobrazbe, ki jo je potrdila država članica izvora.
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Predlog spremembe 420
Barbara Weiler

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2005/36/ES
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V primeru potrdila o kompetenci ali 
dokazila o formalnih kvalifikacijah iz 
odstavkov 1 in 2 ali dokazila, ki potrjuje 
regulirano izobraževanje in usposabljanje 
ali poklicno izobraževanje s posebno 
strukturo, enakovredno ravni iz
člena 11(c)(i), država članica gostiteljica 
sprejme raven, ki jo je potrdila država 
članica izvora.

3. V primeru potrdila o kompetenci ali 
dokazila o formalnih kvalifikacijah iz 
odstavkov 1 in 2 ali dokazila, ki potrjuje 
regulirano izobraževanje in usposabljanje 
ali poklicno izobraževanje s posebno 
strukturo, enakovredno ravni iz člena 
11(c), država članica gostiteljica sprejme 
raven, ki jo je potrdila država članica 
izvora.

Or. de

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

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2005/36/ES
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V primeru potrdila o kompetenci ali 
dokazila o formalnih kvalifikacijah iz 
odstavkov 1 in 2 ali dokazila, ki potrjuje 
regulirano izobraževanje in usposabljanje 
ali poklicno izobraževanje s posebno 
strukturo, enakovredno ravni iz 
člena 11(c)(i), država članica gostiteljica 
sprejme raven, ki jo je potrdila država 
članica izvora.

3. V primeru potrdila o kompetenci ali 
dokazila o formalnih kvalifikacijah iz 
odstavkov 1 in 2 ali dokazila, ki potrjuje 
regulirano izobraževanje in usposabljanje 
ali poklicno izobraževanje s posebno 
strukturo, enakovredno ravni iz člena 
11(c), država članica gostiteljica sprejme 
raven, ki jo je potrdila država članica 
izvora.

Or. de
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Obrazložitev

Točka ii člena 11 c se nanaša na Prilogo II Direktive, v kateri so vključena kakovostna 
poklicna usposabljanja. Z vključitvijo celotnega člena 11 c se ta poklicna usposabljanja 
izenačijo z akademskim usposabljanjem.

Predlog spremembe 422
Ewald Stadler

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2005/36/ES
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 tega 
člena lahko pristojni organ države članice 
gostiteljice zavrne dostop do in opravljanje 
poklica imetnikom potrdila o kompetenci, 
če je nacionalna kvalifikacija, zahtevana za 
opravljanje poklica na njenem ozemlju, 
uvrščena pod točko (d) ali (e) člena 11.

4. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 tega 
člena lahko pristojni organ države članice 
gostiteljice zavrne dostop do poklica in 
njegovo opravljanje imetnikom potrdila o 
kompetenci, katerega raven je enaka tisti, 
ki se zahteva v državi članici gostiteljici,
če je nacionalna kvalifikacija, zahtevana za 
opravljanje poklica na njenem ozemlju, 
uvrščena pod točko (d) ali (e) člena 11.

Or. de

Obrazložitev

Nacionalne ravni kvalifikacij, zlasti za svobodne poklice (zdravniki, farmacevti, računovodje, 
notarji, odvetniki, arhitekti in inženirji, patentni zastopniki, živinozdravniki in zobozdravniki), 
bi bilo treba ohraniti ob upoštevanju njihovih specifičnih visokokvalificiranih storitev na 
ključnih življenjskih področjih, kot so zdravje, pravice in grajeno okolje.

Predlog spremembe 423
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2005/36/ES
Člen 13 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 tega 
člena lahko pristojni organ države članice 
gostiteljice zavrne dostop do in opravljanje 
poklica imetnikom potrdila o kompetenci, 
če je nacionalna kvalifikacija, zahtevana za 
opravljanje poklica na njenem ozemlju, 
uvrščena pod točko (d) ali (e) člena 11.

4. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 tega 
člena lahko pristojni organ države članice 
gostiteljice zavrne do poklica in njegovo 
opravljanje imetnikom potrdila o 
kompetenci v skladu s točko (a) člena 11, 
če je nacionalna kvalifikacija, zahtevana za 
opravljanje poklica na njenem ozemlju, 
uvrščena pod točko (c), (d) ali (e) člena 11.

Or. de

Predlog spremembe 424
Barbara Weiler

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2005/36/ES
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 tega 
člena lahko pristojni organ države članice 
gostiteljice zavrne dostop do in opravljanje 
poklica imetnikom potrdila o kompetenci, 
če je nacionalna kvalifikacija, zahtevana za 
opravljanje poklica na njenem ozemlju, 
uvrščena pod točko (d) ali (e) člena 11.

4. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 tega 
člena lahko pristojni organ države članice 
gostiteljice zavrne do poklica in njegovo 
opravljanje imetnikom potrdila o 
kompetenci v skladu s točko (a) člena 11, 
če je nacionalna kvalifikacija, zahtevana za 
opravljanje poklica na njenem ozemlju, 
uvrščena pod točko (d) ali (e) člena 11.

Or. de

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

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2005/36/ES
Člen 13 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 tega 
člena lahko pristojni organ države članice 
gostiteljice zavrne dostop do in opravljanje 
poklica imetnikom potrdila o kompetenci, 
če je nacionalna kvalifikacija, zahtevana za 
opravljanje poklica na njenem ozemlju, 
uvrščena pod točko (d) ali (e) člena 11.

4. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 tega 
člena lahko pristojni organ države članice 
gostiteljice zavrne do poklica in njegovo 
opravljanje imetnikom potrdila o 
kompetenci v skladu s točko (a) člena 11, 
če je nacionalna kvalifikacija, zahtevana za 
opravljanje poklica na njenem ozemlju, 
uvrščena pod točko (c), (d) ali (e) člena 11.

Or. de

Obrazložitev

Z ureditvijo, ki jo je predlagala Komisija, je omogočen prehod s prve na tretjo stopnjo. Poleg 
tega lahko države članice v skladu z ureditvijo, ki jo je predlagala Komisija, zavrnejo prehod 
s tretje na četrto stopnjo. To bi lahko privedlo do omejitve mobilnosti za kakovostna poklicna 
usposabljanja, saj so ta v državah članicah različno razvrščena na ravni 3 ali 4.

Predlog spremembe 426
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 13 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Države članice pa niso dolžne priznati 
veljavnosti dokazil o formalnih 
kvalifikacijah, navedenih v točki 5.6.2 
Priloge V, za ustanovitev novih javnih 
lekarn. Kot takšne veljajo v skladu s tem 
odstavkom tudi lekarne, ki so bile odprte 
pred manj kot tremi leti.

Or. de

Obrazložitev

Na podlagi navedene sodne prakse Sodišča Evropske unije ni potrebe, da se črta tako 
imenovana „triletna klavzula“. Sodišče EU v svoji sodni praksi ni nikoli izrazilo dvoma o 
zakonitosti ureditve, temveč je opozorilo na to, da imajo države članice pravico na lastno 
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odgovornost sprejemati temeljne odločitve glede organizacije lekarn.

Predlog spremembe 427
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim: črtano

„1. Člen 13 ne onemogoča državi članici 
gostiteljici, da od prosilca zahteva, da 
opravi prilagoditveno obdobje do treh let 
ali preizkus poklicne usposobljenosti, če 
zajema opravljeno usposabljanje vsebine, 
ki se znatno razlikujejo od vsebin glede 
poklicnih dejavnosti, zajetih z 
usposabljanjem v državi članici 
gostiteljici.“

Or. de

Predlog spremembe 428
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka b
Direktiva 2005/36/ES
Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija meni, da odstopanje od
drugega pododstavka ni primerno ali ni v 
skladu z zakonodajo Unije, v šestih 
mesecih od prejema vseh potrebnih 
informacij sprejme izvedbeni sklep, s 
katerim zaprosi zadevno državo članico, 

Če Komisija po prejemu potrebnih 
informacij meni, da odstopanje iz drugega 
pododstavka ni primerno ali ni v skladu z 
zakonodajo Skupnosti, zadevno državo 
članico v roku treh mesecev zaprosi, da se 
vzdrži sprejetja predvidenega ukrepa. Če se 
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da se vzdrži sprejetja predvidenega ukrepa.
Če se Komisija v navedenem roku ne 
odzove, se odstopanje lahko uporabi.

Komisija do poteka navedenega roka ni 
odzvala, se odstopanje lahko uporabi.

Or. el

Obrazložitev 

V primerih, ko je odstopanje ustrezno utemeljeno in priznano kot nujno, morajo države 
članice odigrati vodilno vlogo.

Predlog spremembe 429
Sandra Kalniete

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za prvim pododstavkom odstavka 3 se 
vstavi naslednji pododstavek:

črtano

„Za poklic notarja lahko država članica 
gostiteljica, ko določi dopolnilni ukrep, 
upošteva posebne dejavnosti tega poklica 
na njenem ozemlju, zlasti glede 
zakonodaje, ki se uporablja.“

Or. en

Predlog spremembe 430
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za prvim pododstavkom odstavka 3 se 
vstavi naslednji pododstavek:

črtano

„Za poklic notarja lahko država članica 
gostiteljica, ko določi dopolnilni ukrep, 
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upošteva posebne dejavnosti tega poklica 
na njenem ozemlju, zlasti glede 
zakonodaje, ki se uporablja.“

Or. fr

Predlog spremembe 431
Othmar Karas, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka c
Direktiva 2005/36/ES
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za poklic notarja lahko država članica 
gostiteljica, ko določi dopolnilni ukrep, 
upošteva posebne dejavnosti tega poklica 
na njenem ozemlju, zlasti glede 
zakonodaje, ki se uporablja.

Za poklic notarja lahko država članica 
gostiteljica, ko določi dopolnilni ukrep, 
upošteva posebne dejavnosti tega poklica
na svojem ozemlju, zlasti glede 
zakonodaje, ki se uporablja.

Država članica gostiteljica lahko od 
prosilca zahteva, da pred pristopom k 
preizkusu poklicne usposobljenosti opravi 
prilagoditveno obdobje, ki ni daljše od šest 
mesecev.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 432
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka d
Direktiva 2005/36/ES
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za namene odstavkov 1 in 5 so ,vsebine, 
ki se znatno razlikujejo‘, tiste vsebine, 
katerih poznavanje je bistvenega pomena 
za opravljanje poklica in po katerih se 
usposabljanje, ki ga je opravil migrant, po 
trajanju in vsebini pomembno razlikuje od 
usposabljanja, ki ga zahteva država članica 
gostiteljica.

4. Za namene odstavkov 1 in 5 so ,vsebine, 
ki se znatno razlikujejo‘, tiste vsebine, 
katerih poznavanje in usposobljenost zanje
je bistvenega pomena za opravljanje 
poklica in po katerih se usposabljanje, ki 
ga je opravil migrant, po trajanju in vsebini 
pomembno razlikuje od usposabljanja, ki 
ga zahteva država članica gostiteljica.

Or. en

Predlog spremembe 433
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka d
Direktiva 2005/36/ES
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za namene odstavkov 1 in 5 so ,vsebine, 
ki se znatno razlikujejo‘, tiste vsebine, 
katerih poznavanje je bistvenega pomena 
za opravljanje poklica in po katerih se 
usposabljanje, ki ga je opravil migrant, po 
trajanju in vsebini pomembno razlikuje od 

4. Za namene odstavkov 1 in 5 so ,vsebine, 
ki se znatno razlikujejo‘, tiste vsebine, 
katerih poznavanje je bistvenega pomena 
za opravljanje poklica in po katerih se 
usposabljanje, ki ga je opravil migrant, po 
trajanju ali vsebini pomembno razlikuje 
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usposabljanja, ki ga zahteva država članica 
gostiteljica.

od usposabljanja, ki ga zahteva država 
članica gostiteljica.

Or. fr

Predlog spremembe 434
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka d
Direktiva 2005/36/ES
Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Odstavek 1 se uporablja ob ustreznem 
upoštevanju načela sorazmernosti. Če 
namerava država članica gostiteljica 
zahtevati, da prosilec opravi prilagoditveno 
obdobje ali preizkus poklicne 
usposobljenosti, mora najprej preveriti, ali 
so znanje, spretnosti in sposobnosti, ki jih 
je prosilec pridobil na podlagi poklicnih 
izkušenj in vseživljenjskega učenja v 
kateri koli državi članici ali v tretji državi, 
taki, da v celoti ali delno pokrivajo 
vsebine, ki se znatno razlikujejo, iz 
odstavka 4.

5. Odstavek 1 se uporablja ob ustreznem 
upoštevanju načela sorazmernosti. Če 
namerava država članica gostiteljica 
zahtevati, da prosilec opravi prilagoditveno 
obdobje ali preizkus poklicne 
usposobljenosti, mora najprej preveriti, ali 
so poklicno znanje, spretnosti in 
sposobnosti, ki jih je prosilec pridobil na 
podlagi poklicnih izkušenj v kateri koli 
državi članici ali v tretji državi, taki, da v 
celoti ali delno pokrivajo vsebine, ki se 
znatno razlikujejo, iz odstavka 4.

Or. de

Predlog spremembe 435
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka e
Direktiva 2005/36/ES
Člen 14 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) razlaga znatnih razlik glede vsebine; (c) razlaga znatnih razlik glede vsebine in 
kako te razlike vplivajo na sposobnost 
strokovnjaka, da zadovoljivo opravlja svoj 
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poklic v državi članici sprejemnici;

Or. fr

Predlog spremembe 436
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka e
Direktiva 2005/36/ES
Člen 14 – odstavek 6 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) razlaga, zakaj prosilec zaradi teh 
znatnih razlik ne more zadovoljivo 
opravljati svojega poklica na ozemlju 
države članice gostiteljice;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 437
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka e
Direktiva 2005/36/ES
Člen 14 – odstavek 6 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) razlaga, zakaj teh znatnih razlik ni 
mogoče nadomestiti z znanjem, 
spretnostmi in sposobnostmi prosilca, ki jih 
je pridobil s poklicnimi izkušnjami in 
vseživljenjskim učenjem.

(e) razlaga, zakaj teh znatnih razlik ni 
mogoče nadomestiti z znanjem, 
spretnostmi in sposobnostmi prosilca, ki jih 
je pridobil s poklicnimi izkušnjami in 
vseživljenjskim učenjem, potrjenim s 
strani pristojnega organa.

Or. el

Obrazložitev 

Države članice so zaradi zdravja ljudi in javne varnosti dolžne preveriti, na katerih poklicnih 
področjih lahko dopuščajo delno odstopanje.
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Predlog spremembe 438
Olga Sehnalová

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka e
Direktiva 2005/36/ES
Člen 14 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Preizkus poklicne usposobljenosti iz 
odstavka 1 se organizira vsaj dvakrat letno,
prosilci pa imajo možnost, da preizkus, če 
ga niso naredili v prvem poizkusu, 
ponavljajo vsaj enkrat.

7. Države članice zagotovijo, da se
preizkus poklicne usposobljenosti iz 
odstavka 1 lahko organizira najpozneje 
šest mesecev po uvedbi dopolnilnega 
ukrepa za konkretnega prosilca za 
priznanje kvalifikacije. Prosilci imajo 
možnost, da preizkus, če ga niso naredili v 
prvem poizkusu, ponavljajo vsaj enkrat.

Or. cs

Obrazložitev 

Države članice bi bile sicer prisiljene, da preizkus poklicne usposobljenosti organizirajo 
dvakrat letno, tudi če ni bil vložen noben zahtevek za priznanje kvalifikacije. Zlasti v primeru 
ne posebno mobilnih poklicev in majhnih držav članic bi ta ukrep pomenil nepotrebno in 
prekomerno upravno breme.

Predlog spremembe 439
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka f (novo)Direktiva 2005/36/ES
Člen 14 – odstavek 8 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) Za odstavkom 8 se doda naslednji nov 
odstavek:
„Za namene odstavkov 1 do 8 od [vstavi 
datum – dan po datumu iz prvega 
pododstavka odstavka 1 člena 3] in nato 
vsakih pet let pristojni organi v državah 
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članicah Komisiji in drugim državam 
članicam predložijo javno dostopna 
poročila o odločitvah glede dopolnilnih 
ukrepov, vključno z razlogi zanje, ter ali je 
bil dosežen napredek pri nadaljnjem 
usklajevanju z drugimi državami 
članicami, vključno s skupnimi načeli za 
usposabljanje.“

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, katerega namen je zagotoviti preglednost in usklajenost med državami 
članicami pri uporabi dopolnilnih ukrepov.

Predlog spremembe 440
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 17 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17 novo 

(13 a) Države članice lahko od 
strokovnjakov iz drugih držav članic 
zahtevajo, da dokažejo nenehni strokovni 
razvoj, le, če država članica gostiteljica 
tudi od svojih državljanov zahteva, da 
izvajajo te ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 441
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Poglavje III – naslov in določbe
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Naslov poglavja III se nadomesti z 
naslednjim:
„Priznavanje na podlagi skupnega niza 
pogojev in ravni usposabljanja“
(Sprememba velja za vse besedilo; če bo 
sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v vsem besedilu.)

Or. fr

Predlog spremembe 442
Heide Rühle, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14
Direktiva 2005/36/ES
Člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
prilagoditvi seznamov dejavnosti iz 
Priloge IV, za katere velja priznavanje 
poklicnih izkušenj v skladu s členom 16, z 
namenom posodobitve ali razjasnitve 
nomenklature, če to ne vključuje 
nikakršnega krčenja obsega dejavnosti, 
povezanih s posameznimi skupinami.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 58a v zvezi s prilagoditvijo
seznamov dejavnosti iz Priloge IV, za 
katere velja priznavanje poklicnih izkušenj 
v skladu s členom 16, z namenom 
posodobitve ali razjasnitve nomenklature, 
če to ne vključuje nikakršnega krčenja 
obsega dejavnosti, povezanih s 
posameznimi skupinami, ali 
prerazporeditve posameznih dejavnosti, ki 
so na seznamu iz Priloge IV, na drug 
seznam.

Or. de

Predlog spremembe 443
Heide Rühle
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15Direktiva 2005/36/ES
Člen 21 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Odstavki 4, 6 in 7 člena 21 se črtajo. (15) Odstavek 7 člena 21 se črta.

Or. de

Predlog spremembe 444
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 21 – odstavek 8 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15 a) Države članice lahko zahtevajo, da 
strokovnjaki, ki imajo dokazila o 
formalnih kvalifikacijah, navedenih v 
točkah 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 in 5.7.1 Priloge V, 
uporabijo določbe iz odstavka 1 le, če so 
pridobili kvalifikacije v preteklih 3 letih 
ali lahko s potrdilom pristojnega organa 
ali druge ustrezne organizacije dokažejo, 
da so uspešno in zakonito opravljali 
zadevne dejavnosti vsaj tri zaporedna leta 
v obdobju petih let pred datumom izdaje 
potrdila. Če ti pogoji niso izpolnjeni, 
lahko države članice ocenijo kvalifikacije 
strokovnjaka v skladu z določbami iz 
poglavja 1 naslova III ali odobrijo omejen 
dostop do poklica v skladu z nacionalno 
zakonodajo.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva bi morala pristojnim organom zagotoviti možnost, da samodejno priznanje povežejo 
z zahtevo, da je treba predložiti dokazilo o nedavnih in ustreznih poklicnih izkušnjah.
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Predlog spremembe 445
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 21 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15 a) V členu 21 se četrti odstavek 
nadomesti z naslednjim:
„(4) Države članice pa niso dolžne 
priznati veljavnosti dokazil o formalnih 
kvalifikacijah, navedenih v točki 5.6.2 
Priloge V, za ustanovitev novih javnih 
lekarn. Kot takšne veljajo v skladu s tem 
odstavkom tudi lekarne, ki so bile odprte 
pred manj kot tremi leti.“

Or. de

Obrazložitev

Glede na razlike med pravnimi sistemi držav članic glede ustanavljanja lekarn, ki še vedno 
obstajajo, bi bilo treba triletno klavzulo ohraniti.

Predlog spremembe 446
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16
Direktiva 2005/36/ES
Člen 21a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Priglasitvi iz odstavka 1 se priloži 
poročilo, ki dokazuje skladnost 
priglašenih dokazil o formalnih 
kvalifikacijah z ustreznimi zahtevami te 
direktive. Poročilo izda ustrezni organ, ki 
ga imenuje država članica in je zmožen 
oceniti skladnost dokazil o formalnih 

črtano
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kvalifikacijah s to direktivo.

Or. de

Predlog spremembe 447
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16
Direktiva 2005/36/ES
Člen 21a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Priglasitvi iz odstavka 1 se priloži 
poročilo, ki dokazuje skladnost 
priglašenih dokazil o formalnih 
kvalifikacijah z ustreznimi zahtevami te 
direktive. Poročilo izda ustrezni organ, ki 
ga imenuje država članica in je zmožen 
oceniti skladnost dokazil o formalnih 
kvalifikacijah s to direktivo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 448
Sari Essayah, Hannu Takkula

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16
Direktiva 2005/36/ES
Člen 21a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Priglasitvi iz odstavka 1 se priloži 
poročilo, ki dokazuje skladnost 
priglašenih dokazil o formalnih 
kvalifikacijah z ustreznimi zahtevami te 
direktive. Poročilo izda ustrezni organ, ki 
ga imenuje država članica in je zmožen 
oceniti skladnost dokazil o formalnih 
kvalifikacijah s to direktivo.

črtano



AM\916301SL.doc 27/93 PE498.002v01-00

SL

Or. fi

Predlog spremembe 449
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16
Direktiva 2005/36/ES
Člen 21a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če Komisija meni, da priglašeni akti iz 
odstavka 1 niso v skladu s to direktivo, o 
navedeni neskladnosti v šestih mesecih po 
prejemu vseh potrebnih informacij sprejme 
izvedbeni sklep.

4. Če Komisija meni, da priglašeni akti iz 
odstavka 1 niso v skladu s to direktivo, o 
navedeni neskladnosti v šestih mesecih po 
prejemu vseh potrebnih informacij sprejme 
izvedbeni sklep v skladu s postopkom iz 
člena 58(2).

Or. de

Predlog spremembe 450
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17
Direktiva 2005/36/ES
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Členu 22 se doda naslednji 
odstavek 2:

črtano

„Za namene točke (b) prvega odstavka od 
[vstavi datum – dan po datumu iz prvega 
pododstavka odstavka 1 člena 3] in nato 
vsakih pet let pristojni organi v državah 
članicah Komisiji in drugim državam 
članicam predložijo javno dostopna 
poročila o njihovih stalnih programih 
izobraževanja in usposabljanja za 
zdravnike, zdravnike specialiste, 
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medicinske sestre za splošno zdravstveno 
nego, zobozdravnike, zobozdravnike 
specialiste, veterinarje, babice in 
farmacevte.“

Or. de

Obrazložitev

Zmanjšanje nepotrebnega upravnega bremena.

Predlog spremembe 451
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17
Direktiva 2005/36/ES
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene točke (b) prvega odstavka od 
[vstavi datum – dan po datumu iz prvega 
pododstavka odstavka 1 člena 3] in nato 
vsakih pet let pristojni organi v državah 
članicah Komisiji in drugim državam 
članicam predložijo javno dostopna 
poročila o njihovih stalnih programih 
izobraževanja in usposabljanja za 
zdravnike, zdravnike specialiste, 
medicinske sestre za splošno zdravstveno 
nego, zobozdravnike, zobozdravnike 
specialiste, veterinarje, babice in 
farmacevte.

Za namene točke (b) prvega odstavka od 
[vstavi datum – dan po datumu iz prvega 
pododstavka odstavka 1 člena 3] in nato 
vsakih pet let pristojni organi v državah 
članicah Komisiji in drugim državam 
članicam predložijo javno dostopna 
poročila o svojih stalnih programih 
izobraževanja in usposabljanja za 
zdravnike, zdravnike specialiste, 
medicinske sestre za splošno zdravstveno 
nego, zobozdravnike, zobozdravnike 
specialiste, veterinarje, babice in 
farmacevte. Države članice morajo imeti 
vzpostavljen sistem, ki zdravstvenim 
delavcem omogoča redno posodabljanje 
kompetenc z nenehnim strokovnim 
razvojem.

Or. en

Predlog spremembe 452
Louis Grech
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17
Direktiva 2005/36/ES
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene točke (b) prvega odstavka od 
[vstavi datum – dan po datumu iz prvega 
pododstavka odstavka 1 člena 3] in nato 
vsakih pet let pristojni organi v državah 
članicah Komisiji in drugim državam 
članicam predložijo javno dostopna 
poročila o njihovih stalnih programih 
izobraževanja in usposabljanja za 
zdravnike, zdravnike specialiste, 
medicinske sestre za splošno zdravstveno 
nego, zobozdravnike, zobozdravnike 
specialiste, veterinarje, babice in 
farmacevte.

Za namene točke (b) prvega odstavka od 
[vstavi datum – dan po datumu iz prvega 
pododstavka odstavka 1 člena 3] in nato 
vsakih pet let pristojni organi v državah 
članicah Komisiji in drugim državam 
članicam predložijo javno dostopna, jasna, 
razumljiva in lahko dostopna ocenjevalna
poročila o svojih stalnih programih 
izobraževanja in usposabljanja za 
zdravnike, zdravnike specialiste, 
medicinske sestre za splošno zdravstveno 
nego, zobozdravnike, zobozdravnike 
specialiste, veterinarje, babice in 
farmacevte.

Or. en

Predlog spremembe 453
Constance Le Grip

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17
Direktiva 2005/36/ES
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene točke (b) prvega odstavka od 
[vstavi datum – dan po datumu iz prvega 
pododstavka odstavka 1 člena 3] in nato 
vsakih pet let pristojni organi v državah 
članicah Komisiji in drugim državam 
članicam predložijo javno dostopna 
poročila o njihovih stalnih programih
izobraževanja in usposabljanja za 
zdravnike, zdravnike specialiste, 
medicinske sestre za splošno zdravstveno 
nego, zobozdravnike, zobozdravnike 

Za namene točke (b) prvega odstavka od 
[vstavi datum – dan po datumu iz prvega 
pododstavka odstavka 1 člena 3] in nato 
vsakih pet let pristojni organi v državah 
članicah Komisiji in drugim državam 
članicam predložijo javno dostopna 
poročila o svojih stalnih programih
poklicnega razvoja za zdravnike, 
zdravnike specialiste, medicinske sestre za 
splošno zdravstveno nego, zobozdravnike, 
zobozdravnike specialiste, veterinarje, 



PE498.002v01-00 30/93 AM\916301SL.doc

SL

specialiste, veterinarje, babice in 
farmacevte.

babice in farmacevte. Države članice 
morajo imeti vzpostavljene sisteme, ki 
strokovnjakom omogočajo redno 
posodabljanje spretnosti in znanja o 
poklicni etiki z neke vrste nenehnim 
strokovnim razvojem.

Or. en

Predlog spremembe 454
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17
Direktiva 2005/36/ES
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene točke (b) prvega odstavka od 
[vstavi datum – dan po datumu iz prvega 
pododstavka odstavka 1 člena 3] in nato 
vsakih pet let pristojni organi v državah 
članicah Komisiji in drugim državam 
članicam predložijo javno dostopna 
poročila o njihovih stalnih programih 
izobraževanja in usposabljanja za 
zdravnike, zdravnike specialiste, 
medicinske sestre za splošno zdravstveno 
nego, zobozdravnike, zobozdravnike 
specialiste, veterinarje, babice in 
farmacevte.

Za namene točke (b) prvega odstavka od 
[vstavi datum – dan po datumu iz prvega 
pododstavka odstavka 1 člena 3] in nato 
vsakih pet let pristojni organi v državah 
članicah Komisiji in drugim državam 
članicam predložijo javno dostopna 
poročila o svojih stalnih programih 
izobraževanja in usposabljanja za 
zdravnike, zdravnike specialiste, 
medicinske sestre za splošno zdravstveno 
nego, zobozdravnike, zobozdravnike 
specialiste, veterinarje, veterinarje 
specialiste, babice, farmacevte in 
farmacevte specialiste.

Or. en

Predlog spremembe 455
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 22 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Države članice imajo vzpostavljen 
sistem, ki zdravstvenim delavcem 
omogoča redno posodabljanje kompetenc 
z nenehnim strokovnim razvojem.

Or. en

Predlog spremembe 456
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osnovno medicinsko usposabljanje obsega 
skupno najmanj petletni študij, ki je lahko 
izražen tudi z enakovrednimi kreditnimi 
točkami ECTS, sestavlja pa ga vsaj 
5 500 ur teoretičnega in praktičnega 
usposabljanja na univerzi ali pod nadzorom 
univerze.

Osnovno medicinsko usposabljanje obsega 
skupno najmanj šestletni študij, ki je lahko 
izražen tudi z enakovrednimi kreditnimi 
točkami ECTS, sestavlja pa ga vsaj 5500 ur 
teoretičnega in praktičnega usposabljanja 
na univerzi ali pod nadzorom univerze.

Za osebe, ki so študij začele pred 
1. januarjem 1972, lahko usposabljanje iz 
prvega pododstavka poteka v obliki 
šestmesečne prakse s polnim delovnim 
časom na univerzitetni ravni pod 
nadzorom pristojnih organov.
Z odstopanjem od prvega pododstavka 
lahko države članice v izjemnih primerih 
v skladu s postopkom iz člena 21a 
prijavijo program usposabljanja, ki 
zajema manj kot šest let študija, pri čemer 
je lahko izražen tudi z ustreznim številom 
kreditnih točk ECTS, če kvalifikacija 
obsega vsaj 5500 ur teoretičnega in 
praktičnega pouka na univerzi ali pod 
nadzorom univerze. V tem primeru je 
treba poročilu v skladu z drugim 
pododstavkom člena 21a priložiti dodatno 
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oceno, ki jo izvede neodvisna ustanova ter 
s katero se potrdi, da so kvalifikacije 
ustrezne kakovosti in ustrezajo zahtevam 
te direktive.

Or. fr

Predlog spremembe 457
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 24 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osnovno medicinsko usposabljanje obsega 
skupno najmanj petletni študij, ki je lahko 
izražen tudi z enakovrednimi kreditnimi 
točkami ECTS, sestavlja pa ga vsaj 
5 500 ur teoretičnega in praktičnega 
usposabljanja na univerzi ali pod nadzorom 
univerze.

Osnovno medicinsko usposabljanje obsega 
skupno najmanj šestletni študij, ki je lahko 
izražen tudi z enakovrednimi kreditnimi 
točkami ECTS, sestavlja pa ga vsaj 5500 ur 
teoretičnega in praktičnega usposabljanja 
na univerzi ali pod nadzorom univerze.

Or. sv

Predlog spremembe 458
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osnovno medicinsko usposabljanje obsega 
skupno najmanj petletni študij, ki je lahko 
izražen tudi z enakovrednimi kreditnimi 
točkami ECTS, sestavlja pa ga vsaj 
5 500 ur teoretičnega in praktičnega 
usposabljanja na univerzi ali pod nadzorom 
univerze.

Osnovno medicinsko usposabljanje obsega 
skupno najmanj petletni študij, ki je lahko
dodatno izražen tudi z enakovrednimi 
kreditnimi točkami ECTS, sestavlja pa ga 
vsaj 5500 ur teoretičnega in praktičnega 
usposabljanja na univerzi ali pod nadzorom 
univerze.
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Or. de

Obrazložitev

Vrednotenje s točkami ECTS v evropskih državah poteka zelo različno. Navajanje števila točk 
ECTS ne bi smelo nadomestiti drugih meril, temveč jih le dopolnjevati.

Predlog spremembe 459
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osnovno medicinsko usposabljanje obsega 
skupno najmanj petletni študij, ki je lahko 
izražen tudi z enakovrednimi kreditnimi 
točkami ECTS, sestavlja pa ga vsaj 
5 500 ur teoretičnega in praktičnega 
usposabljanja na univerzi ali pod nadzorom 
univerze.

Osnovno medicinsko usposabljanje obsega 
skupno najmanj šestletni študij, ki je lahko 
izražen tudi z enakovrednimi kreditnimi 
točkami ECTS, sestavlja pa ga vsaj 5500 ur 
teoretičnega in praktičnega usposabljanja 
na univerzi ali pod nadzorom univerze.

Or. fr

Obrazložitev 

Minimalna raven izobrazbe bi morala biti v skladu z veljavno ravnjo iz Direktive 2005/36/ES, 
torej šest let, tako da bo izobraževalne sisteme mogoče usklajevati navzgor To je zlasti nujno 
tudi zaradi prakse v bolnišnicah.

Predlog spremembe 460
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka b
Direktiva 2005/36/ES
Člen 24 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) doda se naslednji odstavek 4: črtano
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„Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a, v 
katerih določi:
(a) ustrezno poznavanje ved iz točke (a) 
odstavka 3 v skladu z znanstvenim in 
tehnološkim napredkom ter potrebne 
sposobnosti, ki jih mora tako znanje 
zajemati;
(b) stopnjo zadostnega razumevanja 
postavk iz točke (b) odstavka 3 in 
sposobnosti, potrebne za tako 
razumevanje v skladu z znanstvenim 
napredkom in razvojem na področju 
izobraževanja v državah članicah;
(c) ustrezno poznavanje klinične stroke in 
praks iz točke (c) odstavka 3 in potrebne 
sposobnosti, ki bi jih moralo tako znanje 
prinesti ob upoštevanju znanstvenega in 
tehnološkega napredka;
(d) ustrezne klinične izkušnje iz točke (d) 
odstavka 3 in potrebne sposobnosti, ki bi
jih moralo tako znanje prinesti ob 
upoštevanju znanstvenega in 
tehnološkega napredka ter razvoja na 
področju izobraževanja v državah 
članicah.“

Or. de

Predlog spremembe 461
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka b
Direktiva 2005/36/ES
Člen 24 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a, v 

Komisija je pooblaščena, da po 
posvetovanju s poklicnimi telesi iz 
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katerih določi: člena 58a (novo) in vključitvi njihovih 
predlogov sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 58a, v katerih določi:

Or. en

Predlog spremembe 462
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 – točka a a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a a) Odstavek 2 se nadomesti z
naslednjim:
„2. Specialistično medicinsko 
usposabljanje obsega teoretično in 
praktično usposabljanje na univerzi ali v 
klinični bolnišnici ali, kadar je to 
primerno, v zdravstveni ustanovi, ki jo 
imenujejo pristojni organi ali telesa.
Države članice zagotovijo upoštevanje 
minimalnih zahtev glede trajanja in 
vsebine specialističnega usposabljanja, ki 
so v točki 5.1.3 Priloge V navedene za 
različna strokovna področja. 
Usposabljanje se izvaja pod nadzorom 
pristojnih organov ali teles. Vključevati 
mora osebno sodelovanje zdravnika 
specializanta v dejavnosti in 
odgovornostih zadevnih služb.“

Or. de

Obrazložitev

Za namene zagotavljanja enotnega pregleda znanja, praktičnih spretnosti in splošnih 
poklicnih sposobnosti bi morala za vso Evropo obstajati poenotena opredelitev zdravnika in 
zdravnika specialista glede trajanja in vsebine usposabljanja. Pri oblikovanju meril bi morala 
Komisija uporabiti tudi strokovno znanje evropskih poklicnih organizacij. Ta zahteva naj 
sproži razpravo o ustreznih usklajevalnih ukrepih.
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Predlog spremembe 463
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 – točka a a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a a) Odstavek 2 se nadomesti z 
naslednjim:
„2. Države članice zagotovijo, da zahteve 
za specialistično medicinsko 
usposabljanje izpolnjujejo naslednje 
osnovne pogoje:
(a) traja najmanj pet let, kar je lahko kot 
dopolnitev izraženo tudi z enakovrednimi 
kreditnimi točkami ECTS. Usposabljanje 
se izvaja pod nadzorom pristojnih organov 
ali teles. Vključevati mora osebno 
sodelovanje zdravnika specializanta v 
dejavnosti in odgovornostih zadevnih 
služb.
(b) zagotovi, da je zdravnik specializant 
pridobil sposobnosti na naslednjih 
področjih:
(i) komunikacija,
(ii) reševanje težav,
(iii) uporaba znanja in znanosti,
(iv) pregled bolnika,
(v) obravnava/zdravljenje bolnika,
(vi) uporaba socialnega in skupnostnega 
okvira zdravstvenega varstva,
(vii) samorefleksija.“

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je posodobitev specialističnega medicinskega usposabljanja.
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Predlog spremembe 464
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 – točka b
Direktiva 2005/36/ES
Člen 25 – odstavek 3 a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice lahko v svojih 
nacionalnih zakonodajah določijo delna 
odstopanja od delov specialističnega 
medicinskega usposabljanja, če je bil ta del 
usposabljanja že opravljen med drugim 
zaključenim programom specialističnega 
usposabljanja, navedenim v točki 5.1.3 
Priloge V, in če je prejšnjo kvalifikacijo 
specialista strokovnjak že pridobil v 
navedeni državi članici. Države članice 
zagotovijo, da dovoljeno odstopanje ne 
presega ene tretjine minimalnega trajanja 
specialističnega medicinskega 
usposabljanja iz točke 5.1.3 Priloge V.

3a. Države članice lahko v svojih 
nacionalnih zakonodajah določijo delna 
odstopanja od delov specialističnega 
medicinskega usposabljanja, če je bil ta del 
usposabljanja že opravljen med drugim 
zaključenim programom specialističnega 
usposabljanja, navedenim v točki 5.1.3 
Priloge V, in če je prejšnjo kvalifikacijo 
specialista strokovnjak že pridobil v 
navedeni državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 465
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 – točka c
Direktiva 2005/36/ES
Člen 25 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
prilagoditvah minimalnih obdobij
usposabljanja iz točke 5.1.3 Priloge V 
znanstvenemu in tehničnemu napredku.

5. Komisija je pooblaščena, da v
sodelovanju z evropskimi poklicnimi 
organizacijami sprejme delegirane akte v
skladu s členom 58a za prilagoditev
minimalnih zahtev glede trajanja in 
vsebine nadaljnjega usposabljanja iz točke 
5.1.3 Priloge V.
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Or. de

Obrazložitev

Za namene zagotavljanja enotnega pregleda znanja, praktičnih spretnosti in splošnih 
poklicnih sposobnosti bi morala za vso Evropo obstajati poenotena opredelitev zdravnika in 
zdravnika specialista glede trajanja in vsebine usposabljanja. Pri oblikovanju meril bi 
Komisija morala uporabiti tudi strokovno znanje evropskih poklicnih organizacij. Ta zahteva 
naj sproži razpravo o ustreznih usklajevalnih ukrepih.

Predlog spremembe 466
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 – točka c
Direktiva 2005/36/ES
Člen 25 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
prilagoditvah minimalnih obdobij 
usposabljanja iz točke 5.1.3 Priloge V 
znanstvenemu in tehničnemu napredku.

5. Komisija je pooblaščena, da po 
posvetovanju s poklicnimi telesi iz 
člena 58a (novo) in vključitvi njihovih 
predlogov sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 58a o prilagoditvah 
minimalnih obdobij usposabljanja iz točke 
5.1.3 Priloge V znanstvenemu in 
tehničnemu napredku.

Or. en

Predlog spremembe 467
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 20
Direktiva 2005/36/ES
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
vključitvi novih zdravniških specializacij, 
ki so enake v vsaj eni tretjini držav članic, 

Komisija je pooblaščena, da po 
posvetovanju s poklicnimi telesi iz 
člena 58a (novo) in vključitvi njihovih 
predlogov sprejme delegirane akte v 
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v točko 5.1.3 Priloge V z namenom 
posodobitve te direktive glede na 
spremembe v nacionalni zakonodaji.

skladu s členom 58a o vključitvi novih 
zdravniških specializacij, ki so enake v vsaj 
eni tretjini držav članic, v točko 5.1.3 
Priloge V z namenom posodobitve te 
direktive glede na spremembe v nacionalni 
zakonodaji.

Or. en

Predlog spremembe 468
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za sprejem v usposabljanje medicinskih 
sester za splošno zdravstveno nego se 
zahteva zaključeno dvanajstletno splošno 
izobraževanje, potrjeno z diplomo, 
spričevalom ali drugim dokazilom, ki ga 
izdajo pristojni organi ali telesa v državi 
članici, ali s spričevalom o opravljenem 
izpitu enakovredne stopnje, ki omogoča 
sprejem v šolo za medicinske sestre.

1. Za sprejem v usposabljanje medicinskih 
sester za splošno zdravstveno nego se 
zahteva zaključeno najmanj desetletno
splošno izobraževanje, potrjeno z diplomo, 
spričevalom ali drugim dokazilom, ki ga 
izdajo pristojni organi ali telesa v državi 
članici, ali s spričevalom o opravljenem 
izpitu enakovredne stopnje, ki omogoča 
sprejem v šolo za medicinske sestre. Ne 
glede na to lahko države članice na 
nacionalni ravni kot zahtevo za sprejem v 
usposabljanje določijo daljše splošno 
izobraževanje.

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 469
Barbara Weiler

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za sprejem v usposabljanje medicinskih 
sester za splošno zdravstveno nego se 
zahteva zaključeno dvanajstletno splošno 
izobraževanje, potrjeno z diplomo, 
spričevalom ali drugim dokazilom, ki ga 
izdajo pristojni organi ali telesa v državi 
članici, ali s spričevalom o opravljenem 
izpitu enakovredne stopnje, ki omogoča 
sprejem v šolo za medicinske sestre.

1. Za sprejem v usposabljanje medicinskih 
sester za splošno zdravstveno nego se 
zahteva zaključeno dvanajstletno splošno 
izobraževanje, potrjeno z diplomo, 
spričevalom ali drugim dokazilom, ki ga 
izdajo pristojni organi ali telesa v državi 
članici, ali s spričevalom o opravljenem 
izpitu enakovredne stopnje, ki omogoča 
sprejem v šolo za medicinske sestre, ali 
enakovreden program izobraževanja.

Or. de

Predlog spremembe 470
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za sprejem v usposabljanje medicinskih 
sester za splošno zdravstveno nego se 
zahteva zaključeno dvanajstletno splošno 
izobraževanje, potrjeno z diplomo, 
spričevalom ali drugim dokazilom, ki ga 
izdajo pristojni organi ali telesa v državi 
članici, ali s spričevalom o opravljenem 
izpitu enakovredne stopnje, ki omogoča 
sprejem v šolo za medicinske sestre.

1. Za sprejem v usposabljanje medicinskih 
sester za splošno zdravstveno nego se 
zahteva zaključenih najmanj deset let 
dvanajstletnega splošnega izobraževanja, 
ki ga je treba prav tako zaključiti med 
obdobjem usposabljanja. Zaključeno
dvanajstletno splošno izobraževanje mora 
biti potrjeno z diplomo, spričevalom ali 
drugim dokazilom, ki ga izdajo pristojni 
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organi ali telesa v državi članici, ali s 
spričevalom o opravljenem izpitu 
enakovredne stopnje.

Or. en

Predlog spremembe 471
Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za sprejem v usposabljanje medicinskih 
sester za splošno zdravstveno nego se 
zahteva zaključeno dvanajstletno splošno 
izobraževanje, potrjeno z diplomo, 
spričevalom ali drugim dokazilom, ki ga 
izdajo pristojni organi ali telesa v državi 
članici, ali s spričevalom o opravljenem 
izpitu enakovredne stopnje, ki omogoča 
sprejem v šolo za medicinske sestre.

1. Za sprejem v usposabljanje medicinskih 
sester za splošno zdravstveno nego se 
zahteva zaključeno desetletno splošno 
izobraževanje, potrjeno z diplomo, 
spričevalom ali drugim dokazilom, ki ga 
izdajo pristojni organi ali telesa v državi 
članici, ali s spričevalom o opravljenem 
izpitu enakovredne stopnje, ki omogoča 
sprejem v šolo za medicinske sestre.

Or. de

Predlog spremembe 472
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za sprejem v usposabljanje medicinskih 
sester za splošno zdravstveno nego se 
zahteva zaključeno dvanajstletno splošno 
izobraževanje, potrjeno z diplomo, 
spričevalom ali drugim dokazilom, ki ga 
izdajo pristojni organi ali telesa v državi 

1. Za sprejem v usposabljanje medicinskih 
sester za splošno zdravstveno nego se 
zahteva zaključeno dvanajstletno splošno
ali splošno in poklicno izobraževanje, 
potrjeno z diplomo, spričevalom ali drugim 
dokazilom, ki ga izdajo pristojni organi ali 
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članici, ali s spričevalom o opravljenem 
izpitu enakovredne stopnje, ki omogoča 
sprejem v šolo za medicinske sestre.

telesa v državi članici, ali s spričevalom o 
opravljenem izpitu enakovredne stopnje, ki 
omogoča sprejem v šolo za medicinske 
sestre.

Or. fi

Predlog spremembe 473
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za sprejem v usposabljanje medicinskih 
sester za splošno zdravstveno nego se 
zahteva zaključeno dvanajstletno splošno 
izobraževanje, potrjeno z diplomo, 
spričevalom ali drugim dokazilom, ki ga 
izdajo pristojni organi ali telesa v državi 
članici, ali s spričevalom o opravljenem 
izpitu enakovredne stopnje, ki omogoča 
sprejem v šolo za medicinske sestre.

1. Za sprejem v usposabljanje medicinskih 
sester za splošno zdravstveno nego se 
zahteva zaključeno najmanj desetletno
splošno izobraževanje, potrjeno z diplomo, 
spričevalom ali drugim dokazilom, ki ga 
izdajo pristojni organi ali telesa v državi 
članici, ali s spričevalom o opravljenem 
izpitu enakovredne stopnje, ki omogoča 
sprejem v šolo za medicinske sestre.

Or. de

Predlog spremembe 474
Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za sprejem v usposabljanje medicinskih 
sester za splošno zdravstveno nego se 
zahteva zaključeno dvanajstletno splošno 
izobraževanje, potrjeno z diplomo, 
spričevalom ali drugim dokazilom, ki ga 

1. Za sprejem v usposabljanje medicinskih 
sester za splošno zdravstveno nego se 
zahteva zaključeno dvanajstletno splošno 
izobraževanje – s prehodnim obdobjem 
petih let, ki začne teči na dan začetka 
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izdajo pristojni organi ali telesa v državi 
članici, ali s spričevalom o opravljenem 
izpitu enakovredne stopnje, ki omogoča 
sprejem v šolo za medicinske sestre.

veljavnosti te direktive –, potrjeno z 
diplomo, spričevalom ali drugim 
dokazilom, ki ga izdajo pristojni organi ali 
telesa v državi članici, ali s spričevalom o 
opravljenem izpitu enakovredne stopnje, ki 
omogoča sprejem v šolo za medicinske 
sestre.

Or. en

Obrazložitev

Za izboljšanje kakovosti zdravstvene nege v vse bolj zapletenem sistemu zdravstvenega 
varstva je potrebna višja kakovost izobraževanja. Številne države članice so že organizirale 
dvanajstletno splošno izobraževanje za sprejem v šolo za medicinske sestre. Za države 
članice, ki predvidevajo manjše število let predhodnega splošnega izobraževanja, bi moralo 
veljati petletno prehodno obdobje – tudi zaradi preprečevanja težav na trgu dela. Poleg bi 
morale biti te države članice zmožne dokazati, da je njihova raven kakovosti enakovredna.

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

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za sprejem v usposabljanje medicinskih 
sester za splošno zdravstveno nego se 
zahteva zaključeno dvanajstletno splošno 
izobraževanje, potrjeno z diplomo, 
spričevalom ali drugim dokazilom, ki ga 
izdajo pristojni organi ali telesa v državi 
članici, ali s spričevalom o opravljenem 
izpitu enakovredne stopnje, ki omogoča 
sprejem v šolo za medicinske sestre.

1. Za sprejem v usposabljanje medicinskih 
sester za splošno zdravstveno nego se 
zahteva:

Or. en
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Predlog spremembe 476
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za sprejem v usposabljanje medicinskih 
sester za splošno zdravstveno nego se 
zahteva zaključeno dvanajstletno splošno 
izobraževanje, potrjeno z diplomo, 
spričevalom ali drugim dokazilom, ki ga 
izdajo pristojni organi ali telesa v državi 
članici, ali s spričevalom o opravljenem 
izpitu enakovredne stopnje, ki omogoča 
sprejem v šolo za medicinske sestre.

1. Za sprejem v usposabljanje medicinskih 
sester za splošno zdravstveno nego se 
zahteva zaključeno najmanj desetletno
splošno izobraževanje, potrjeno z diplomo, 
spričevalom ali drugim dokazilom, ki ga 
izdajo pristojni organi ali telesa v državi 
članici, ali s spričevalom o opravljenem 
izpitu enakovredne stopnje, ki omogoča 
sprejem v šolo za medicinske sestre.

Or. de

Obrazložitev

Ohranjanje obveznega desetletnega šolanja pred začetkom dejanskega poklicnega 
usposabljanja za medicinske sestre upošteva izobraževalne sisteme držav članic s praktično 
usmerjenim vzporednim izobraževalnim sistemom s poklicnimi šolami, ki se je z visoko 
strokovno in družbeno kakovostjo izkazal kot zelo konkurenčen.

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

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a. zaključeno vsaj desetletno splošno 
izobraževanje, potrjeno z diplomo, 
spričevalom ali drugim dokazilom, ki ga 
izdajo pristojni organi ali telesa v državi 
članici, ali s spričevalom o opravljenem 
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izpitu enakovredne stopnje, ki omogoča 
sprejem v šolo za medicinske sestre, ali

Or. en

Predlog spremembe 478
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a. Merila za sprejem v usposabljanje 
medicinskih sester za splošno zdravstveno 
nego iz odstavka 1 štejejo za izpolnjena 
tudi, če je po najmanj desetletnem 
izobraževanju in njegovem uspešnem 
zaključku dovoljen vpis v praktično 
usposabljanje za medicinsko sestro ob 
vzporednem šolanju na poklicni šoli za 
medicinske sestre.

Or. de

Obrazložitev

Ohranjanje obveznega desetletnega šolanja pred začetkom dejanskega poklicnega 
usposabljanja za medicinske sestre in oblikovanja enakovredne ravni upošteva izobraževalne 
sisteme držav članic s praktično usmerjenim vzporednim izobraževalnim sistemom s 
poklicnimi šolami, ki se je z visoko strokovno in družbeno kakovostjo izkazal kot zelo 
konkurenčen.

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

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b. pridobljena diploma, spričevalo ali 
drugo dokazilo o kvalifikacijah na podlagi 
dvanajstletnega splošnega izobraževanja, 
ki omogoča vpis na univerze ali 
visokošolske ustanove s priznano 
enakovredno ravnjo.

Or. en

Predlog spremembe 480
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka b
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31– odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
spremembah seznama iz točke 5.2.1 
Priloge V z namenom prilagoditve 
napredku na področju izobraževanja ter 
znanstvenemu in tehničnemu napredku.

Komisija je pooblaščena, da po 
posvetovanju s poklicnimi telesi iz 
člena 58a (novo) in vključitvi njihovih 
predlogov sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 58a o spremembah 
seznama iz točke 5.2.1 Priloge V z 
namenom prilagoditve napredku na 
področju izobraževanja ter znanstvenemu 
in tehničnemu napredku.

Or. en

Predlog spremembe 481
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka b
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31– odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
spremembah seznama iz točke 5.2.1 
Priloge V z namenom prilagoditve 
napredku na področju izobraževanja ter 
znanstvenemu in tehničnemu napredku.

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
spremembah seznama iz točke 5.2.1 
Priloge V z namenom prilagoditve 
napredku na področju izobraževanja ter 
znanstvenemu in tehničnemu napredku kot 
tudi razvoju poklica medicinske sestre.

Or. en

Predlog spremembe 482
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka c
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Usposabljanje medicinskih sester za 
splošno zdravstveno nego zajema vsaj tri 
leta študija, ki ga sestavlja vsaj 4 600 ur 
teoretičnega in kliničnega usposabljanja, 
pri čemer trajanje teoretičnega 
usposabljanja predstavlja vsaj tretjino, 
trajanje kliničnega usposabljanja pa vsaj 
polovico minimalnega trajanja 
usposabljanja. Države članice lahko delno 
oprostijo teh obveznosti osebe, ki so se 
delno usposabljale v programih 
usposabljanja, ki so vsaj enakovredne 
stopnje.

Usposabljanje medicinskih sester za 
splošno zdravstveno nego zajema vsaj 
4600 ur teoretičnega in kliničnega 
usposabljanja, pri čemer trajanje 
teoretičnega usposabljanja predstavlja vsaj 
tretjino, trajanje kliničnega usposabljanja 
pa vsaj polovico minimalnega trajanja 
usposabljanja. Države članice lahko delno 
oprostijo teh obveznosti osebe, ki so se 
delno usposabljale v programih 
usposabljanja, ki so vsaj enakovredne 
stopnje.

Or. en

Predlog spremembe 483
Mikael Gustafsson

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka c
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Direktiva 2005/36/ES
Člen 31.c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Usposabljanje medicinskih sester za 
splošno zdravstveno nego zajema vsaj tri 
leta študija, ki ga sestavlja vsaj 4 600 ur 
teoretičnega in kliničnega usposabljanja, 
pri čemer trajanje teoretičnega 
usposabljanja predstavlja vsaj tretjino, 
trajanje kliničnega usposabljanja pa vsaj 
polovico minimalnega trajanja 
usposabljanja. Države članice lahko delno 
oprostijo teh obveznosti osebe, ki so se 
delno usposabljale v programih 
usposabljanja, ki so vsaj enakovredne 
stopnje.

Usposabljanje medicinskih sester za 
splošno zdravstveno nego je v domeni 
držav članic, vendar zajema vsaj tri leta 
študija, ki ga sestavlja vsaj 4600 ur 
teoretičnega in kliničnega usposabljanja, 
pri čemer trajanje teoretičnega 
usposabljanja predstavlja vsaj tretjino, 
trajanje kliničnega usposabljanja pa vsaj 
polovico minimalnega trajanja 
usposabljanja.

Or. en

Predlog spremembe 484
Phil Prendergast

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka c
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Usposabljanje medicinskih sester za 
splošno zdravstveno nego zajema vsaj tri 
leta študija, ki ga sestavlja vsaj 4 600 ur 
teoretičnega in kliničnega usposabljanja, 
pri čemer trajanje teoretičnega 
usposabljanja predstavlja vsaj tretjino, 
trajanje kliničnega usposabljanja pa vsaj 
polovico minimalnega trajanja 
usposabljanja. Države članice lahko delno 
oprostijo teh obveznosti osebe, ki so se 
delno usposabljale v programih 
usposabljanja, ki so vsaj enakovredne 
stopnje.

Usposabljanje medicinskih sester za 
splošno zdravstveno nego zajema vsaj tri 
leta študija, ki je lahko izražen tudi z 
enakovrednimi kreditnimi točkami ECTS 
in ga sestavlja vsaj 4600 ur teoretičnega in 
kliničnega usposabljanja, pri čemer trajanje 
teoretičnega usposabljanja predstavlja vsaj 
tretjino, trajanje kliničnega usposabljanja 
pa vsaj polovico minimalnega trajanja 
usposabljanja. Države članice lahko delno 
oprostijo teh obveznosti osebe, ki so se 
delno usposabljale v programih 
usposabljanja, ki so vsaj enakovredne 
stopnje.
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Predlog spremembe 485
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża grofica Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Małgorzata Handzlik, 
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka c a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 – odstavek 4 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Teoretično usposabljanje je tisti del 
usposabljanja medicinskih sester, med 
katerim medicinske sestre, udeleženke 
usposabljanja, pridobijo poklicno znanje, 
spretnosti in sposobnosti, ki se zahtevajo v 
odstavkih 6 in 7. Usposabljanje izvajajo 
učitelji zdravstvene nege in druge 
pristojne osebe na univerzah, v 
visokošolskih ustanovah s priznano 
enakovredno ravnjo ali na poklicnih šolah 
za zdravstveno nego.

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka c b (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 – odstavek 5 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Klinično usposabljanje je del 
usposabljanja medicinskih sester, pri 
katerem se medicinske sestre, udeleženke 
praktičnega usposabljanja, učijo v skupini 
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in v neposrednem stiku z zdravim ali 
bolnim posameznikom in/ali skupnostjo 
organizirati, pripravljati in dajati zdravila 
in oceniti zahtevano celovito zdravstveno 
nego na podlagi pridobljenega znanja, 
veščin in sposobnosti. Medicinska sestra,
udeleženka praktičnega usposabljanja, se 
nauči ne le delati v skupini, temveč tudi 
voditi skupino in organizirati celovito 
zdravstveno nego, vključno z zdravstvenim 
izobraževanjem posameznikov in manjših 
skupin v zdravstveni ustanovi ali 
skupnosti.
Tako usposabljanje poteka v bolnišnicah 
in drugih zdravstvenih ustanovah in v 
skupnosti pod nadzorom učiteljev 
zdravstvene nege ter v sodelovanju in s 
pomočjo drugih usposobljenih 
medicinskih sester. V učnem procesu 
lahko sodeluje tudi drugo usposobljeno 
osebje.
Medicinske sestre, udeleženke 
praktičnega usposabljanja, sodelujejo v 
dejavnostih zadevnega oddelka, če so te 
primerne za njihovo usposabljanje, pri 
čemer se naučijo prevzemati odgovornosti 
v zdravstveni negi.

Or. en

Predlog spremembe 487
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka d
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) doda se naslednji odstavek 7: črtano

„Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a, v 
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katerih določi:
(a) primerno poznavanje ved splošne 
zdravstvene nege iz točke (a) odstavka 6, v 
skladu z znanstvenim in tehnološkim 
napredkom ter potrebne sposobnosti, ki 
jih mora tako znanje zajemati v skladu z 
znanstvenim in tehnološkim napredkom 
ter nedavnim razvojem na področju 
izobraževanja;
(b) stopnjo zadostnega razumevanja 
postavk iz točke (a) odstavka 6 in 
sposobnosti, potrebne za tako 
razumevanje v skladu z znanstvenim in 
tehnološkim napredkom ter nedavnim 
razvojem na področju izobraževanja;
(c) stopnjo zadostnega znanja o postavkah 
iz točke (b) odstavka 6 in sposobnosti, 
potrebne za tako znanje v skladu z 
znanstvenim napredkom in nedavnim 
razvojem na področju izobraževanja;
(d) ustrezne klinične izkušnje iz točke (c) 
odstavka 6 in sposobnosti, ki izhajajo iz 
takih ustreznih kliničnih izkušenj v skladu 
z znanstvenim in tehnološkim napredkom 
ter nedavnim razvojem na področju 
izobraževanja.“

Or. de

Predlog spremembe 488
Barbara Weiler

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka d a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31, odstavek 7 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Primerljivost je mogoče zagotoviti tudi 
s skupno opredelitvijo učnih rezultatov. 
Dovoljenje za uporabo poklicnega naziva 
se podeli, če so izpolnjeni vnaprej 
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opredeljeni kvalifikacijski in drugi pogoji.

Or. de

Predlog spremembe 489
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka d
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 –odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a, v 
katerih določi:

Komisija je pooblaščena, da po 
posvetovanju s poklicnimi telesi iz 
člena 58a (novo) in vključitvi njihovih 
predlogov sprejme delegirane akte skladu 
s členom 58a, v katerih določi:

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka d
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 –odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a, v
katerih določi:

Formalne kvalifikacije medicinskih sester 
za splošno zdravstveno nego služijo kot 
dokaz, da je zadevna oseba sposobna 
uporabljati vsaj naslednje znanje, 
spretnosti in ključne sposobnosti, ne glede 
na to, ali se je usposabljala na univerzi,
visokošolski ustanovi s priznano 
enakovredno ravnjo ali poklicni šoli za 
zdravstveno nego:
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Predlog spremembe 491
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża grofica Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen Creutzmann, 
Małgorzata Handzlik

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka d
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 – odstavek 7 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) primerno poznavanje ved splošne
zdravstvene nege iz točke (a) odstavka 6, v 
skladu z znanstvenim in tehnološkim 
napredkom ter potrebne sposobnosti, ki 
jih mora tako znanje zajemati v skladu z 
znanstvenim in tehnološkim napredkom 
ter nedavnim razvojem na področju 
izobraževanja;

(a) sposobnost prevzeti polno odgovornost 
za načrtovanje, organizacijo in izvajanje
zdravstvene nege pri zdravljenju bolnikov 
na osnovi znanja in spretnosti,
pridobljenih v skladu z odstavkom 6(a), 
(b) in (c);

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka d
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 – odstavek 7 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) stopnjo zadostnega razumevanja 
postavk iz točke (a) odstavka 6 in 
sposobnosti, potrebne za tako 
razumevanje v skladu z znanstvenim in 
tehnološkim napredkom ter nedavnim 
razvojem na področju izobraževanja;

(b) sposobnost učinkovitega sodelovanja z 
drugimi akterji v zdravstvenem sektorju, 
vključno s sodelovanjem v praktičnem 
usposabljanju zdravstvenega osebja na 
osnovi znanja in spretnosti, pridobljenih v
skladu z odstavkom 6(d) in (e);
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Predlog spremembe 493
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża grofica Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen Creutzmann, 
Małgorzata Handzlik

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka d
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 – odstavek 7 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) stopnjo zadostnega znanja o postavkah 
iz točke (b) odstavka 6 in sposobnosti, 
potrebne za tako znanje v skladu z
znanstvenim napredkom in nedavnim 
razvojem na področju izobraževanja;

(c) sposobnost spodbujanja posameznikov, 
družin in skupin k zdravemu načinu 
življenja in samopomoči na osnovi znanja
in spretnosti, pridobljenih v skladu z
odstavkom 6(a) in (b).

Or. en

Predlog spremembe 494
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka d (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Medicinske sestre za splošno 
zdravstveno nego morajo v vsakem 
primeru imeti naslednje minimalne 
sposobnosti:
Sprejemanje odločitev
Medicinske sestre so sposobne prevzeti 
polno odgovornost pri diagnozi, 
načrtovanju, upravljanju in ocenjevanju 
zdravstvene nege ter skrbeti za bolnike na 
osnovi z izobraževanjem pridobljenega in 
razvitega znanja, strokovne 
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usposobljenosti in ravnanja v skladu z 
najboljšimi znanstvenimi dognanji ter ob 
upoštevanju kodeksa ravnanja pri 
zdravstveni negi.
Sodelovanje v skupini
Medicinske sestre so sposobne na osnovi z 
izobraževanjem pridobljenega in razvitega 
znanja, strokovne usposobljenosti in 
ravnanja v skladu z najboljšimi 
znanstvenimi dognanji ter ob upoštevanju 
kodeksa ravnanja pri zdravstveni negi 
sodelovati z drugimi zdravstvenimi 
delavci, kamor sodi tudi nadzor
negovalcev in drugih delavcev v 
zdravstvu.
Spodbujanje in dajanje navodil pri 
zdravstvenih vprašanjih
Medicinske sestre so sposobne 
posameznike, družine in skupine 
usposobiti za zdrav način življenja in 
samopomoč na osnovi z izobraževanjem 
pridobljenega in razvitega znanja, 
strokovne usposobljenosti in ravnanja v 
skladu z najboljšimi znanstvenimi 
dognanji ter ob upoštevanju kodeksa 
ravnanja pri zdravstveni negi.

Or. es

Predlog spremembe 495
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 33a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23 a) Člen 33a se črta.

Or. en
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Obrazložitev

Odpraviti je treba posebne zahteve za romunske in poljske medicinske sestre za splošno 
zdravstveno nego, ki so se usposabljale pred pristopom k EU. Romunske medicinske sestre so 
dokončale programe stalnega izobraževanja, ki jih je organiziralo strokovno združenje 
medicinskih sester, babic in medicinskih pomočnikov Romunije, in so tako posodabljale svoje 
sposobnosti. Številne zadevne medicinske sestre so nadaljevale dodatno usposabljanje na 
specializiranih univerzah. Zato ni razlogov za ohranitev teh določb.

Predlog spremembe 496
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża grofica Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
Camp

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 – točka a a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 33 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a a) Celotni odstavek 2 člena 33 se črta

Or. en

Obrazložitev

Vse medicinske sestre na Poljskem imajo enake kompetence, ne glede na to, ali so se 
usposabljale v sedanjem ali prejšnjem izobraževalnem sistemu. V skladu s poljskimi pravnimi 
določbami morajo medicinske sestre nenehno nadgrajevati svoje znanje in poklicne veščine. 
Zato bi bilo treba kvalifikacije poljskih medicinskih sester, pridobljene pred pristopom 
Poljske k EU, priznati na podlagi načela pridobljenih pravic iz člena 23 direktive. Člen 33(2) 
se zato razveljavi.

Predlog spremembe 497
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 – točka b a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 33 – odstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Nove določbe v skladu s členom 31(2) 
ne posegajo v pridobljene pravice 
medicinskih sester za splošno zdravstveno 
nego, ki so izobraževanje, skladno z 
zahtevo o zaključenem desetletnem 
izobraževanju, začele pred datumom 
začetka uporabe te direktive.

Or. fr

Predlog spremembe 498
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża grofica Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 23 – točka b
Direktiva 2005/36/ES
Člen 33 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice priznavajo dokazila o 
formalnih kvalifikacijah iz zdravstvene 
nege, izdana medicinskim sestram na 
Poljskem, ki so dokončale usposabljanje 
pred 1. majem 2004, ki ne izpolnjuje 
minimalnih zahtev usposobljenosti iz člena 
31, potrjena z diplomo ,diplomirani‘, 
pridobljeno na podlagi posebnega 
dopolnilnega programa iz člena 11 Zakona
z dne 20. aprila 2004 o spremembi Zakona 
o poklicih medicinske sestre in babice in o 
nekaterih drugih pravnih aktih (Uradni list 
Republike Poljske z dne 30. aprila 2004, št. 
92, pos. 885) ter Uredbe ministra za 
zdravje z dne 12. aprila 2010 o spremembi 
Uredbe ministra za zdravje z dne 11. maja 
2004 o podrobnih pogojih izvajanja študija 
za medicinske sestre in babice, ki imajo 
spričevalo o končani srednji šoli (končni 
izpit — matura) ter so diplomanti
medicinskega liceja in poklicnih 
zdravstvenih šol za poklic medicinske 

3. Države članice priznavajo dokazila o 
formalnih kvalifikacijah iz zdravstvene 
nege, izdana medicinskim sestram na 
Poljskem, ki so dokončale usposabljanje 
pred 1. majem 2004, ki ne izpolnjuje 
minimalnih zahtev usposobljenosti iz 
člena 31, potrjena z diplomo ,diplomirani‘, 
pridobljeno na podlagi posebnega 
dopolnilnega programa iz člena 11 Zakona 
z dne 20. aprila 2004 o spremembi Zakona 
o poklicih medicinske sestre in babice in o 
nekaterih drugih pravnih aktih (Uradni list 
Republike Poljske z dne 30. aprila 2004, 
št. 92, pos. 885) ter Uredbe ministra za 
zdravje z dne 11. maja 2004 o podrobnih 
pogojih izvajanja študija za medicinske 
sestre in babice, ki imajo spričevalo o 
končani srednji šoli (končni izpit – matura) 
ter so diplomantke medicinskega liceja in 
poklicnih zdravstvenih šol za poklic 
medicinske sestre in babice (Uradni list 
Republike Poljske z dne 13. maja 2004,
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sestre in babice (Uradni list Republike 
Poljske z dne 21. aprila 2010, št. 65, pos.
420), z namenom, da se preveri, ali je 
raven znanja in sposobnosti take osebe 
primerljiva z znanjem in sposobnostmi 
medicinskih sester s kvalifikacijami, ki so 
za Poljsko opredeljene v točki 5.2.2 Priloge 
V.

št. 110, pos. 1170, z dodatnimi 
spremembami), ki je bila nadomeščena s 
členom 55.2 Zakona z dne 15. julija 2011 
o poklicih medicinske sestre in babice 
(Uradni list Republike Poljske z dne 
23. avgusta 2001, št. 174, pos. 1039) in 
Uredbe ministra za zdravje z dne 
14. junija 2012 o podrobnih pogojih 
izvajanja visokošolskih programov za 
medicinske sestre in babice, ki imajo 
spričevalo o končani srednji šoli (končni 
izpit – matura) ter so diplomantke srednje 
zdravstvene šole ali posrednješolskega 
programa za poklic medicinske sestre in 
babice (Uradni list Republike Poljske 
z dne 6. julija 2012, pos. 770), z namenom, 
da se preveri, ali je raven znanja in 
sposobnosti take osebe primerljiva z 
znanjem in sposobnostmi medicinskih 
sester s kvalifikacijami, ki so za Poljsko 
opredeljene v točki 5.2.2 Priloge V.

Or. en

Predlog spremembe 499
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 24 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osnovno zobozdravstveno usposabljanje 
obsega skupno najmanj pet let rednega 
teoretičnega in praktičnega študija, ki se 
lahko izrazi z enakovrednimi kreditnimi 
točkami ECTS in zajema vsaj program, 
opisan v točki 5.3.1 Priloge V, ter se izvaja 
na univerzi, visokošolski ustanovi, ki 
izvaja usposabljanje s priznano 
enakovredno ravnjo, ali pod nadzorom 
univerze.

Osnovno zobozdravstveno usposabljanje 
obsega skupno najmanj pet let in se lahko
dodatno izrazi z enakovrednimi kreditnimi 
točkami ECTS, sestavlja pa ga vsaj 5000 
ur rednega teoretičnega in praktičnega 
študija in zajema vsaj program, opisan v 
točki 5.3.1 Priloge V, ter se izvaja na 
univerzi, visokošolski ustanovi, ki izvaja 
usposabljanje s priznano enakovredno 
ravnjo, ali pod nadzorom univerze.

Or. de
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Obrazložitev

Vrednotenje s točkami ECTS v evropskih državah poteka zelo različno. Navajanje števila točk 
ECTS ne bi smelo nadomestiti drugih meril, temveč jih le dopolnjevati.

Predlog spremembe 500
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 24 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osnovno zobozdravstveno usposabljanje 
obsega skupno najmanj pet let rednega 
teoretičnega in praktičnega študija, ki se 
lahko izrazi z enakovrednimi kreditnimi 
točkami ECTS in zajema vsaj program, 
opisan v točki 5.3.1 Priloge V, ter se izvaja 
na univerzi, visokošolski ustanovi, ki 
izvaja usposabljanje s priznano 
enakovredno ravnjo, ali pod nadzorom 
univerze.

Osnovno zobozdravstveno usposabljanje 
obsega skupno najmanj pet let rednega 
teoretičnega in praktičnega študija, ki se 
lahko dodatno izrazi z enakovrednimi 
kreditnimi točkami ECTS, je sestavljeno iz 
najmanj 5000 ur teoretičnega in
praktičnega študija in zajema vsaj 
program, opisan v točki 5.3.1 Priloge V, ter 
se izvaja na univerzi, visokošolski 
ustanovi, ki izvaja usposabljanje s priznano 
enakovredno ravnjo, ali pod nadzorom 
univerze. Države članice lahko delno 
oprostijo teh obveznosti osebe, ki so se 
delno usposabljale v programih 
usposabljanja, ki so vsaj enakovredne 
stopnje in ki so zajemali vsebine iz točke 
5.3.1 Priloge V.

Or. en

Obrazložitev

Razjasnitev trajanja usposabljanja, da bi se izognili priznavanju diplom, pridobljenih z 
vsebinsko nezahtevnimi programi usposabljanja. Sklicevanje na kreditne točke ECTS bi 
moralo dopolnjevati podatek o številu let, ne pa ga tudi nadomestiti, saj ni enotnega pristopa
k točkovanju s kreditnimi točkami ECTS. Za preprečitev nepotrebnega podvajanja je smiselno 
priznati predhodno ustrezno usposabljanje v drugi stroki. Taka določba že obstaja za 
medicinske sestre za splošno zdravstveno nego.
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Predlog spremembe 501
Marian Harkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 24 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 34 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osnovno zobozdravstveno usposabljanje 
obsega skupno najmanj pet let rednega 
teoretičnega in praktičnega študija, ki se 
lahko izrazi z enakovrednimi kreditnimi 
točkami ECTS in zajema vsaj program, 
opisan v točki 5.3.1 Priloge V, ter se izvaja 
na univerzi, visokošolski ustanovi, ki 
izvaja usposabljanje s priznano 
enakovredno ravnjo, ali pod nadzorom 
univerze.

Osnovno zobozdravstveno usposabljanje 
obsega skupno najmanj pet let, kar je 
enakovredno 300 kreditnim točkam 
ECTS, je sestavljeno iz vsaj 5000 ur
rednega teoretičnega in praktičnega študija 
in zajema vsaj program, opisan v točki 
5.3.1 Priloge V, ter se izvaja na univerzi, 
visokošolski ustanovi, ki izvaja 
usposabljanje s priznano enakovredno 
ravnjo, ali pod nadzorom univerze.

Or. en

Predlog spremembe 502
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 24 – točka a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 34 – odstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osnovno zobozdravstveno usposabljanje 
obsega skupno najmanj pet let ali 5000 ur 
rednega teoretičnega in praktičnega 
študija, ki se lahko izrazi z enakovrednimi 
kreditnimi točkami ECTS in zajema vsaj 
program, opisan v točki 5.3.1 Priloge V, 
ter se izvaja na univerzi, visokošolski 
ustanovi, ki izvaja usposabljanje s 
priznano enakovredno ravnjo, ali pod 
nadzorom univerze. Države članice lahko 
delno oprostijo teh obveznosti osebe, ki so 
pridobile potrjene predhodne kvalifikacije 
v programih usposabljanja, ki so vsaj 



AM\916301SL.doc 61/93 PE498.002v01-00

SL

enakovredni in ki so zajemali vsebine iz 
točke 5.3.1 Priloge V.

Or. en

Predlog spremembe 503
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 24 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 34 –odstavek 2 –– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
prilagoditvah seznama iz točke 5.3.1 
Priloge V znanstvenemu in tehničnemu 
napredku.

Komisija je pooblaščena, da po 
posvetovanju s poklicnimi telesi iz 
člena 58a (novo) in vključitvi njihovih 
predlogov sprejme delegirane akte za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 58a o prilagoditvah seznama iz 
točke 5.3.1 Priloge V znanstvenemu in 
tehničnemu napredku.

Or. en

Predlog spremembe 504
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 24 – točka a a (novo)Direktiva 2005/36/ES
Člen 34 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a a) Zadnji pododstavek odstavka 3 se 
nadomesti z naslednjim:
„S tem usposabljanjem pridobi veščine, 
potrebne za izvajanje vseh dejavnosti, ki 
vključujejo spodbujanje zdravja in 
posebno preventivo na individualni ravni 
in ravni skupnosti, diagnostiko in 
zdravljenje, vključno z anatomsko in 
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funkcionalno rehabilitacijo vseh bolezni 
in anomalij trdih in mehkih tkiv v ustih, 
področja ustne votline in 
stomatognatskem sistemu.“

Or. en

Obrazložitev

Posodobitev zahtev, ki se uporabljajo za zobozdravstveno usposabljanje, za uskladitev z 
obstoječo prakso.

Predlog spremembe 505
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 24 – točka b
Direktiva 2005/36/ES
Člen 34 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) doda se naslednji odstavek 4: črtano

„Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a, v 
katerih določi:
(a) primerno poznavanje zobozdravstvene 
stroke in stopnjo razumevanja 
znanstvenih metod iz točke (a) odstavka 3 
ter sposobnosti, potrebne za tako stopnjo 
znanja in razumevanja v skladu z 
znanstvenim in tehnološkim napredkom 
ter nedavnim razvojem na področju 
izobraževanja;
(b) primerno poznavanje postavk iz točke 
(b) odstavka 3 in sposobnosti, potrebne za 
tako stopnjo razumevanja v skladu z 
znanstvenim in tehnološkim napredkom 
ter nedavnim razvojem na področju 
izobraževanja;
(c) primerno poznavanje postavk iz točke 
(c) odstavka 3 in potrebne sposobnosti, ki 
izhajajo iz take stopnje, v skladu z 
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znanstvenim in tehnološkim napredkom,
(d) primerno poznavanje kliničnih panog 
in metod iz točke (d) odstavka 3 ter 
potrebne sposobnosti, ki izhajajo iz tega, v 
skladu z znanstvenim in tehnološkim 
napredkom,
(e) ustrezne klinične izkušnje iz točke (e) 
odstavka 3 v skladu z nedavnim razvojem 
na področju izobraževanja.“

Or. de

Predlog spremembe 506
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 24 – točka b
Direktiva 2005/36/ES
Člen 34 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a, v 
katerih določi:

Komisija je pooblaščena, da po 
posvetovanju s poklicnimi telesi iz 
člena 58a (novo) in vključitvi njihovih 
predlogov sprejme delegirane akte skladu 
s členom 58a, v katerih določi:

Or. en

Predlog spremembe 507
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 35 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Specialistični zobozdravstveni programi s 
polno časovno obveznostjo trajajo najmanj 

Specialistični zobozdravstveni programi s 
polno časovno obveznostjo trajajo najmanj 
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tri leta, ki so lahko izražena tudi z 
enakovrednimi kreditnimi točkami ECTS 
in se izvajajo pod nadzorom pristojnih 
oblasti ali organov. Tako usposabljanje 
vključuje osebno sodelovanje 
zobozdravnika specializanta v dejavnostih 
in odgovornostih take ustanove.

tri leta, ki so lahko dodatno izražena tudi z 
enakovrednimi kreditnimi točkami ECTS,
in se izvajajo pod nadzorom pristojnih 
oblasti ali organov. Tako usposabljanje 
vključuje osebno sodelovanje 
zobozdravnika specializanta v dejavnostih 
in odgovornostih take ustanove.

Or. de

Obrazložitev

Vrednotenje s točkami ECTS v evropskih državah poteka zelo različno. Navajanje števila točk 
ECTS ne bi smelo nadomestiti drugih meril, temveč jih le dopolnjevati.

Predlog spremembe 508
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25 – točka c
Direktiva 2005/36/ES
Člen 35 – odstavek 4 –pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
prilagoditvah seznama minimalnega 
obdobja usposabljanja iz odstavka 2 
znanstvenemu in tehničnemu napredku.

4. Komisija je pooblaščena, da po 
posvetovanju s poklicnimi telesi iz 
člena 58a (novo) in vključitvi njihovih 
predlogov sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 58a o prilagoditvah 
seznama minimalnega obdobja 
usposabljanja iz odstavka 2 znanstvenemu 
in tehničnemu napredku.

Or. en

Predlog spremembe 509
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25 – točka c
Direktiva 2005/36/ES
Člen 35 – odstavek 4 –pododstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s točko 58a o 
vključitvi novih zobozdravstvenih 
specializacij, ki so enake v vsaj eni tretjini 
držav članic, v točko 5.3.3 Priloge V z 
namenom posodobitve te direktive glede na 
spremembe v nacionalni zakonodaji.

Komisija je pooblaščena, da po 
posvetovanju s poklicnimi telesi iz 
člena 58a (novo) in vključitvi njihovih 
predlogov sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 58a o vključitvi novih 
zobozdravstvenih specializacij, ki so enake 
v vsaj eni tretjini držav članic, v točko 
5.3.3 Priloge V z namenom posodobitve te 
direktive glede na spremembe v nacionalni 
zakonodaji.

Or. en

Predlog spremembe 510
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25 a (novo)Direktiva 2005/36/ES
Člen 36 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25 a) V členu 36 se odstavek 3 nadomesti 
z naslednjim:
„3. Države članice zagotovijo, da imajo 
zobozdravniki na splošno dostop do 
poklica in da smejo opravljati dejavnosti 
spodbujanja zdravja in posebne preventive 
na individualni ravni in ravni skupnosti, 
diagnostike in zdravljenja, vključno z 
anatomsko in funkcionalno rehabilitacijo 
vseh bolezni in anomalij trdih in mehkih 
tkiv v ustih, področja ustne votline in 
stomatognatskem sistemu, ob ustreznem 
upoštevanju predpisov in pravil poklicne 
etike v času referenčnih datumov, 
navedenih v točki 5.3.2 Priloge V.“

Or. en
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Obrazložitev

Posodobitev dejavnosti, ki jih opravljajo zobozdravniki. Te dejavnosti že opravljajo.

Predlog spremembe 511
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 26 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 38 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Usposabljanje veterinarjev obsega skupno 
najmanj pet let rednega teoretičnega in 
praktičnega študija, ki je lahko izražen tudi 
z enakovrednimi kreditnimi točkami ECTS 
in zajema vsaj program, opisan v točki 
5.4.1 Priloge V, ter se izvaja na univerzi ali 
visokošolski ustanovi, ki izvaja 
usposabljanje s priznano enakovredno 
ravnjo, ali pod nadzorom univerze.

Usposabljanje veterinarjev obsega skupno 
najmanj pet let rednega teoretičnega in 
praktičnega študija, ki je lahko dodatno
izražen tudi z enakovrednimi kreditnimi 
točkami ECTS in zajema vsaj program, 
opisan v točki 5.4.1 Priloge V, ter se izvaja 
na univerzi ali visokošolski ustanovi, ki 
izvaja usposabljanje s priznano 
enakovredno ravnjo, ali pod nadzorom 
univerze.

Or. de

Predlog spremembe 512
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 26 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 38 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
prilagoditvah seznama iz točke 5.4.1 
Priloge V znanstvenemu in tehničnemu 
napredku.

Na Komisijo se po posvetovanju s 
strokovnimi združenji iz člena 58a (novo) 
in ob upoštevanju tako pridobljenih 
predlogov prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s 
prilagoditvami seznama iz točke 5.4.1 
Priloge V znanstvenemu in tehničnemu 
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napredku.

Or. en

Predlog spremembe 513
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 26 – točka a a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 38 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Odstavek 3 se nadomesti z 
naslednjim:
„3. Usposabljanje veterinarja zagotavlja, 
da zadevna oseba pridobi naslednja 
znanja in spretnosti:
(a) primerno poznavanje znanosti, na 
katerih temeljijo veterinarske dejavnosti;
(b) primerno poznavanje zgradbe in 
delovanja organizma zdravih živali, reje, 
reprodukcije in splošne higiene ter 
krmljenja, vključno s tehnologijo, 
potrebno za proizvodnjo in konzerviranje 
raznih vrst krme, ustrezne njihovim 
potrebam;
(c) primerno poznavanje obnašanja živali 
in njihove zaščite;
(d) primerno poznavanje vzrokov, vrst, 
poteka, učinkov, diagnosticiranja in 
zdravljenja bolezni živali, bodisi 
posamezno ali v skupinah, vključno s 
specialističnim poznavanjem bolezni, 
prenosljivih na ljudi;
(e) primerno poznavanje preventivne 
veterinarske medicine;
(f) znanje, ki je potrebno za jemanje, 
pakiranje, shranjevanje in prevoz vzorcev, 
izvedbo osnovnih laboratorijskih analiz in 
oceno rezultatov analiz;
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(g) primerno znanje o higieni in 
tehnologiji pridobivanja, proizvodnje in 
trženja živil živalskega izvora kot osnovo 
za razumevanje in zmožnost pojasniti 
dobro higiensko prakso v kmetijskih 
obratih in za pomoč pri pregledih živali 
pred zakolom in po njem;
(h) poznavanje osnovnih značilnosti 
deskriptivne epidemiologije kot osnove za 
sposobnost prispevanja pri epidemioloških 
pregledih; 
(i) znanje, ki je potrebno za pomoč v 
programih za preprečevanje zoonoz in 
nalezljivih bolezni ter izbruhov bolezni ali 
izbruhov novih bolezni;
(j) znanje, ki je potrebno za odgovorno in 
razumno ravnanje z zdravili za uporabo v 
veterini, ki se uporabljajo za 
preprečevanje, zdravljenje, nadzor ali 
izkoreninjenje povzročiteljev, ki so 
škodljivi za živali, oziroma živalskih 
bolezni, da bi preprečili tveganje 
odpornosti, med drugim odpornosti na 
protimikrobne učinkovine, ter da bi 
ohranili varnost prehranske verige in 
okolja ter zaščitili zdravje živali;
(k) poznavanje higienskih predpisov za 
odstranitev in uničenje trupov živali in 
kliničnih odpadkov, ki nastajajo pri 
zdravljenju in predstavljajo tveganje 
okužbe, ter znanje, ki je potrebno za 
sterilizacijo materialov in izvedbo 
kirurških posegov v ustreznih aseptičnih 
pogojih;
(l) znanje, ki je potrebno za potrditev 
zdravstvenega stanja posameznih živali ali 
skupin živali v zvezi z boleznimi in 
hkratno spoštovanje etičnih zahtev;
(m) primerno poznavanje zakonov in 
drugih predpisov v zvezi z zgoraj 
navedenimi področji;
(n) primerne klinične in druge praktične 
izkušnje pod ustreznim nadzorom.“
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Or. fr

Predlog spremembe 514
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 26 – točka b
Direktiva 2005/36/ES
Člen 38 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) doda se naslednji odstavek 4: črtano

„Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a, v 
katerih določi:
(a) primerno poznavanje ved iz točke (a) 
odstavka 3 in potrebne sposobnosti, ki 
izhajajo iz take stopnje znanja, v skladu z 
znanstvenim in tehnološkim napredkom;
(b) primerno poznavanje zgradbe in 
delovanja organizma zdravih živali iz 
točke (b) odstavka 3 ter potrebne 
sposobnosti, ki jih taka stopnja znanja 
zajema, v skladu z znanstvenim in 
tehnološkim napredkom;
(c) primerno poznavanje obnašanja živali 
in njihove zaščite ter bolezni iz točke (c) in 
(d) odstavka 3 ter potrebne sposobnosti, ki 
jih taka stopnja znanja obsega, v skladu z 
znanstvenim in tehnološkim napredkom;
(d) primerno poznavanje preventivne 
medicine iz točke (e) odstavka 3 in 
potrebne sposobnosti, ki jih taka stopnja 
znanja obsega, v skladu z znanstvenim in 
tehnološkim napredkom;
(e) primerno poznavanje postavk iz točke 
(f) odstavka 3 in potrebne sposobnosti, ki 
jih taka stopnja znanja obsega, v skladu z 
znanstvenim in tehnološkim napredkom;
(f) primerno poznavanje kliničnih in 
drugih praks iz točke (h) odstavka 3 ter 
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potrebne sposobnosti, ki jih mora taka 
stopnja znanja obsegati, v skladu z 
nedavnim razvojem na področju 
izobraževanja.“

Or. de

Predlog spremembe 515
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 26 – točka b
Direktiva 2005/36/ES
Člen 38 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a, v 
katerih določi:

Komisija je pooblaščena, da po 
posvetovanju s poklicnimi telesi iz 
člena 58a (novo) in vključitvi njihovih 
predlogov sprejme delegirane akte skladu 
s členom 58a, v katerih določi:

Or. en

Predlog spremembe 516
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 27 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
spremembah seznama iz točke 5.5.1 
Priloge V z namenom prilagoditve 
napredku na področju izobraževanja ter 
znanstvenemu in tehničnemu napredku.

Komisija je pooblaščena, da po 
posvetovanju s poklicnimi telesi iz 
člena 58a (novo) in vključitvi njihovih 
predlogov sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 58a o spremembah 
seznama iz točke 5.5.1 Priloge V z 
namenom prilagoditve napredku na 
področju izobraževanja ter znanstvenemu 
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in tehničnemu napredku.

Or. en

Predlog spremembe 517
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 27 – točka b
Direktiva 2005/36/ES
Člen 40 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zaključek vsaj dvanajstih let splošnega 
šolskega izobraževanja ali spričevalo o 
opravljenem izpitu enakovredne stopnje, ki 
omogoča sprejem v babiško šolo za smer I;

(a) zaključek vsaj dvanajstih let splošnega
ali splošnega in poklicnega šolskega 
izobraževanja ali spričevalo o opravljenem 
izpitu enakovredne stopnje, ki omogoča 
sprejem v babiško šolo za smer I;

Or. fi

Predlog spremembe 518
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 27 – točka b
Direktiva 2005/36/ES
Člen 40 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zaključek vsaj dvanajstih let splošnega 
šolskega izobraževanja ali spričevalo o 
opravljenem izpitu enakovredne stopnje, ki 
omogoča sprejem v babiško šolo za smer I;

(a) zaključek vsaj desetih let splošnega 
šolskega izobraževanja ali spričevalo o 
opravljenem izpitu enakovredne stopnje, ki 
omogoča sprejem v babiško šolo za smer I;

Or. de

Predlog spremembe 519
Anja Weisgerber
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 27 – točka b
Direktiva 2005/36/ES
Člen 40 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zaključek vsaj dvanajstih let splošnega 
šolskega izobraževanja ali spričevalo o 
opravljenem izpitu enakovredne stopnje, ki 
omogoča sprejem v babiško šolo za smer I;

(a) zaključek vsaj desetih let splošnega 
šolskega izobraževanja ali spričevalo o 
opravljenem izpitu enakovredne stopnje, ki 
omogoča sprejem v babiško šolo za smer I. 
To ne posega v možnost držav članic, da 
na nacionalni ravni kot zahtevo za 
sprejem v usposabljanje predpišejo večje 
število let splošnega šolskega 
izobraževanja;

Or. de

Obrazložitev

S povečanimi zahtevami v zdravstvu se lahko soočamo z izboljšano kakovostjo in ne zgolj s 
podaljšanim trajanjem izobraževanja. Primerjava izobraževalnih programov v Evropi zaradi 
različnih izobraževalnih tradicij ni možna. Tudi ob vse večjem pomanjkanju kvalificirane 
delovne sile v zdravstvenem sektorju je treba upoštevati tradicionalno uveljavljene 
izobraževalne sisteme držav članic in jih ne smemo nasilno spreminjati.

Predlog spremembe 520
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 27 – točka b
Direktiva 2005/36/ES
Člen 40 – odstavek 2– točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zaključek vsaj dvanajstih let splošnega 
šolskega izobraževanja ali spričevalo o 
opravljenem izpitu enakovredne stopnje, ki 
omogoča sprejem v babiško šolo za smer I;

(a) zaključek vsaj desetih let splošnega 
šolskega izobraževanja ali spričevalo o 
opravljenem izpitu enakovredne stopnje, ki 
omogoča sprejem v babiško šolo za smer I;

Or. de
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Predlog spremembe 521
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 27 – točka c
Direktiva 2005/36/ES
Člen 40 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a, v 
katerih določi:

Komisija je pooblaščena, da po 
posvetovanju s poklicnimi telesi iz 
člena 58a (novo) in vključitvi njihovih 
predlogov sprejme delegirane akte skladu 
s členom 58a, v katerih določi:

Or. en

Predlog spremembe 522
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 28
Direktiva 2005/36/ES
Člen 41 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj triletno usposabljanje babic s polno 
časovno obveznostjo;

(a) vsaj triletno usposabljanje babic s polno 
časovno obveznostjo, ki ga sestavlja vsaj 
5 000 ur teoretičnega in praktičnega 
usposabljanja ter je lahko kot dopolnitev 
izraženo tudi z enakovrednimi kreditnimi 
točkami ECTS. Države članice lahko 
delno oprostijo teh obveznosti osebe, ki so 
se delno usposabljale v programih 
usposabljanja, ki so vsaj enakovredne 
stopnje;

Or. en

Obrazložitev

Razširitev določbe o delni oprostitvi na poklic babic. Sklicevanje na kreditne točke ECTS bi 
moralo biti dopolnilo, ne nadomestilo.
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Predlog spremembe 523
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 28
Direktiva 2005/36/ES
Člen 41 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj triletno usposabljanje babic s polno 
časovno obveznostjo;

(a) vsaj triletno usposabljanje babic s polno 
časovno obveznostjo, ki obsega najmanj 
5 000 ur teoretičnega in praktičnega 
pouka in vključuje najmanj tretjino 
neposredne klinične prakse ter se lahko 
izrazi tudi z enakovrednimi kreditnimi 
točkami ECTS;

Or. fr

Predlog spremembe 524
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 28 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 41 – odstavek 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) za katero se zahteva diploma, 
spričevalo ali drugo dokazilo o 
kvalifikacijah, ki omogoča vpis na 
univerze ali visokošolske ustanove ali 
drugače zagotavlja enakovredno raven 
znanja, ali

Or. de

Obrazložitev

Ureditev iz Direktive 2005/36/ES se je v praksi obnesla in bi morala ostati v veljavi.
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Predlog spremembe 525
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 28 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 41 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) mu sledita dve leti poklicnih izkušenj, 
za katere je bilo izdano potrdilo v skladu z 
odstavkom 2;

Or. de

Obrazložitev

Ureditev iz Direktive 2005/36/ES se je v praksi obnesla in bi morala ostati v veljavi.

Predlog spremembe 526
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 28
Direktiva 2005/36/ES
Člen 41 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) usposabljanje s polno časovno 
obveznostjo za babice, ki traja vsaj dve leti 
in vsaj 3 600 ur, pod pogojem, da ima 
oseba dokazila o formalnih kvalifikacijah 
za medicinsko sestro za splošno 
zdravstveno nego, kot je opredeljeno v 
točki 5.2.2 Priloge V;

(b) usposabljanje s polno časovno 
obveznostjo za babice, ki traja vsaj dve leti 
in vsaj 3 600 ur ter je lahko kot dopolnitev 
izraženo tudi z enakovrednimi kreditnimi 
točkami ECTS, pod pogojem, da ima 
oseba dokazila o formalnih kvalifikacijah 
za medicinsko sestro za splošno 
zdravstveno nego, kot je opredeljeno v 
točki 5.2.2 Priloge V. Države članice 
lahko delno oprostijo teh obveznosti 
osebe, ki so se delno usposabljale v 
programih usposabljanja, ki so vsaj 
enakovredne stopnje;

Or. en
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Predlog spremembe 527
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 28
Direktiva 2005/36/ES
Člen 41 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) usposabljanje s polno časovno 
obveznostjo za babice, ki traja vsaj 
18 mesecev in vsaj 3 000 ur, pod pogojem, 
da ima oseba dokazila o formalnih 
kvalifikacijah za medicinsko sestro za 
splošno zdravstveno nego, kot je to 
opredeljeno v točki 5.2.2 Priloge V, in eno 
leto poklicnih izkušenj, za katere je bilo 
izdano potrdilo v skladu z odstavkom 2.

(c) usposabljanje s polno časovno 
obveznostjo za babice, ki traja vsaj 
18 mesecev in vsaj 3 000 ur ter je lahko 
kot dopolnitev izraženo tudi z 
enakovrednimi kreditnimi točkami ECTS, 
pod pogojem, da ima oseba dokazila o 
formalnih kvalifikacijah za medicinsko 
sestro za splošno zdravstveno nego, kot je 
to opredeljeno v točki 5.2.2 Priloge V, in 
eno leto poklicnih izkušenj, za katere je 
bilo izdano potrdilo v skladu z 
odstavkom 2. Države članice lahko delno 
oprostijo teh obveznosti osebe, ki so se 
delno usposabljale v programih 
usposabljanja, ki so vsaj enakovredne 
stopnje.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s prejšnjimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe 528
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 29 a (novo)Direktiva 2005/36/ES
Člen 43 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29 a) Člen 43a se črta.
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Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe glede romunskih medicinskih sester za splošno zdravstveno 
nego v skladu s sistemom pridobljenih pravic.

Predlog spremembe 529
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża grofica Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
Camp

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 29 a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 43 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29 a) črta se celoten odstavek 3 člena 43

Or. en

Predlog spremembe 530
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża grofica Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 29 b (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 43 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29 b) Člen 43(4) se spremeni, kot sledi:
„Države članice priznavajo dokazila o 
formalnih kvalifikacijah iz babištva, 
izdana babicam na Poljskem, ki so 
dokončale usposabljanje pred 
1. majem 2004, ki ne izpolnjuje 
minimalnih zahtev usposobljenosti iz 
člena 40, potrjena z diplomo 
,diplomirani‘, pridobljeno na podlagi 
posebnega dopolnilnega programa iz 
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člena 11 Zakona z dne 20. aprila 2004 o 
spremembi Zakona o poklicih medicinske 
sestre in babice in o nekaterih drugih 
pravnih aktih (Uradni list Republike 
Poljske z dne 30. aprila 2004, št. 92, 
pos. 885) ter Uredbe ministra za zdravje z 
dne 11. maja 2004 o podrobnih pogojih 
izvajanja študija za medicinske sestre in 
babice, ki imajo spričevalo o končani 
srednji šoli (končni izpit – matura) ter so 
diplomantke medicinskega liceja in 
poklicnih zdravstvenih šol za poklic 
medicinske sestre in babice (Uradni list 
Republike Poljske z dne 13. maja 2004, 
št. 110, pos. 1170, z dodatnimi 
spremembami), ki je bila nadomeščena s 
členom 55.2 Zakona z dne 15. julija 2011 
o poklicih medicinske sestre in babice 
(Uradni list Republike Poljske z dne 
23. avgusta 2001, št. 174, pos. 1039) in 
Uredbe ministra za zdravje z dne 
14. junija 2012 o podrobnih pogojih 
izvajanja visokošolskih programov za 
medicinske sestre in babice, ki imajo 
spričevalo o končani srednji šoli (končni 
izpit – matura) ter so diplomantke srednje 
zdravstvene šole ali posrednješolskega 
programa za poklic medicinske sestre in
babice (Uradni list Republike Poljske 
z dne 6. julija 2012, pos. 770), z 
namenom, da se preveri, ali je raven 
znanja in sposobnosti take osebe 
primerljiva z znanjem in sposobnostmi 
babic s kvalifikacijami, ki so za Poljsko 
opredeljene v točki 5.2.2 Priloge V.“

Or. en

Predlog spremembe 531
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 30 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 44 – odstavek 2



AM\916301SL.doc 79/93 PE498.002v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dokazila o formalnih kvalifikacijah za 
farmacevta potrjujejo usposabljanje, ki 
traja najmanj pet let in se lahko izrazi z 
enakovrednimi kreditnimi točkami ECTS 
ter vključuje vsaj:

Dokazila o formalnih kvalifikacijah za 
farmacevta potrjujejo usposabljanje, ki 
traja najmanj pet let in se lahko dodatno
izrazi z enakovrednimi kreditnimi točkami 
ECTS ter vključuje vsaj:

Or. de

Obrazložitev

Vrednotenje s točkami ECTS v evropskih državah poteka zelo različno. Navajanje števila točk 
ECTS ne bi smelo nadomestiti drugih meril, temveč jih le dopolnjevati.

Predlog spremembe 532
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 30 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 44 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ob koncu teoretičnega in praktičnega 
usposabljanja šest mesecev pripravništva v 
javni lekarni ali v bolnišnici pod nadzorom 
farmacevtskega oddelka navedene 
bolnišnice.

(b) ob koncu teoretičnega in praktičnega 
usposabljanja ali med njim šest mesecev 
pripravništva v javni lekarni ali v 
bolnišnici pod nadzorom farmacevtskega 
oddelka navedene bolnišnice.

Or. en

Predlog spremembe 533
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 30 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 44 – odstavek 2 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ob koncu teoretičnega in praktičnega 
usposabljanja šest mesecev pripravništva v 
javni lekarni ali v bolnišnici pod nadzorom 
farmacevtskega oddelka navedene 
bolnišnice.

(b) v okviru teoretičnega in praktičnega 
usposabljanja šest mesecev pripravništva v 
javni lekarni ali v bolnišnici pod nadzorom 
farmacevtskega oddelka navedene 
bolnišnice.

Or. fi

Predlog spremembe 534
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 30 – točka b
Direktiva 2005/36/ES
Člen 44 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) doda se naslednji odstavek 4: črtano

„Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a, v 
katerih določi:
(a) ustrezno znanje o zdravilih in snoveh, 
ki se uporabljajo za proizvodnjo zdravil, iz 
točke (a) odstavka 3 in potrebne 
sposobnosti, ki jih taka stopnja znanja 
zajema, v skladu z znanstvenim in 
tehnološkim napredkom;
(b) ustrezno poznavanje postavk iz točke 
(b) odstavka 3 in potrebne sposobnosti, ki 
jih taka stopnja znanja obsega, v skladu z 
znanstvenim in tehnološkim napredkom;
(c) ustrezno poznavanje postavk iz točke 
(c) odstavka 3 in potrebne sposobnosti, ki 
jih taka stopnja znanja obsega, v skladu z 
znanstvenim in tehnološkim napredkom;
(d) ustrezno znanje za vrednotenje 
znanstvenih podatkov iz točke (d) 
odstavka 3 in potrebne sposobnosti, ki jih 
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taka stopnja znanja obsega, v skladu z 
znanstvenim in tehnološkim napredkom.“

Or. de

Predlog spremembe 535
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 30 – točka b
Direktiva 2005/36/ES
Člen 44 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a, v 
katerih določi:

Na Komisijo se prenese pooblastilo, da po 
posvetovanju s strokovnimi združenji iz 
člena 58a (novo) in vključitvi njihovih 
predlogov sprejme delegirane akte skladu 
s členom 58a, v katerih določi:

Or. en

Predlog spremembe 536
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 45– odstavek 2 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h a) predpisovanje zdravil, obveščanje in 
svetovanje o zdravilih ter ozaveščanje o 
temah, povezanih z zdravjem.

Or. de

Obrazložitev

Dejavnosti, ki jih opravljajo lekarnarji, so se spremenile, zato bi jih bilo treba prilagoditi 
spremembam. Med farmakološkim zdravljenjem se je treba držati določenega načina 
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življenja, če želimo doseči želeni učinek zdravila. Lekarnar ima pri ozaveščanju bolnika 
pomembno vlogo.

Predlog spremembe 537
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Trajanje usposabljanja arhitektov mora 
obsegati vsaj šest let, ki se lahko izrazijo 
tudi z enakovrednimi kreditnimi točkami 
ECTS. Usposabljanje v državi članici 
obsega eno od naslednjega:

1. Trajanje usposabljanja arhitektov mora 
obsegati vsaj šest let. Usposabljanje v 
državi članici obsega eno od naslednjega:

Or. de

Predlog spremembe 538
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Trajanje usposabljanja arhitektov mora 
obsegati vsaj šest let, ki se lahko izrazijo 
tudi z enakovrednimi kreditnimi točkami 
ECTS. Usposabljanje v državi članici 
obsega eno od naslednjega:

1. Trajanje usposabljanja arhitektov mora 
obsegati vsaj šest let, ki se lahko izrazijo 
tudi z enakovrednimi kreditnimi točkami 
ECTS. Usposabljanje v državi članici 
obsega eno od naslednjega ali oboje:

Or. en

Predlog spremembe 539
Emma McClarkin
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 1 –točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj štiri leta rednega študija na 
univerzi ali v primerljivi izobraževalni 
ustanovi, ki se konča z uspešno 
opravljenim izpitom na univerzitetni 
stopnji, in vsaj dve leti plačane prakse;

(a) vsaj štiri leta študija s polno časovno 
obveznostjo, ki je lahko izražen tudi z 
enakovrednimi kreditnimi točkami ECTS,
na univerzi ali v primerljivi izobraževalni 
ustanovi, ki se konča z uspešno 
opravljenim izpitom na univerzitetni 
stopnji, in vsaj dve leti obvezne 
nadzorovane prakse, ki se konča z izdajo 
potrdila o opravljeni praksi;

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na uporabo kreditnih točk ECTS kot merila za trajanje usposabljanja bi se 
moralo uporabljati le za visokošolski študij. Da bi poudarili obvezno naravo prakse, bi bilo 
zaključek prakse treba zaznamovati z izdajo potrdila, ki ga izda pristojni organ.

Predlog spremembe 540
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 1 –točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj štiri leta rednega študija na 
univerzi ali v primerljivi izobraževalni 
ustanovi, ki se konča z uspešno 
opravljenim izpitom na univerzitetni 
stopnji, in vsaj dve leti plačane prakse;

(a) vsaj štiri leta študija s polno časovno 
obveznostjo na univerzi ali v primerljivi 
izobraževalni ustanovi, ki se konča z 
uspešno opravljenim izpitom na 
univerzitetni stopnji, in vsaj dve leti 
prakse;

Or. en
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Predlog spremembe 541
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj štiri leta rednega študija na 
univerzi ali v primerljivi izobraževalni 
ustanovi, ki se konča z uspešno 
opravljenim izpitom na univerzitetni 
stopnji, in vsaj dve leti plačane prakse;

(a) vsaj štiri leta študija s polno časovno 
obveznostjo, ki je lahko dodatno izražen 
tudi z enakovrednimi točkami ECTS, na 
univerzi ali v primerljivi izobraževalni 
ustanovi, ki se konča z uspešno 
opravljenim izpitom na univerzitetni 
stopnji, ki zagotavlja formalno 
kvalifikacijo, in vsaj dve leti prakse za 
praktično usposabljanje, ki zagotavlja 
poklicno kvalifikacijo;

Or. de

Predlog spremembe 542
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 1 – točka a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj štiri leta rednega študija na 
univerzi ali v primerljivi izobraževalni 
ustanovi, ki se konča z uspešno 
opravljenim izpitom na univerzitetni 
stopnji, in vsaj dve leti plačane prakse;

(a) vsaj štiri leta študija s polno časovno 
obveznostjo, ki je lahko dodatno izražen 
tudi z enakovrednimi kreditnimi točkami 
ECTS, na univerzi ali v primerljivi 
izobraževalni ustanovi, ki se konča z 
uspešno opravljenim izpitom na 
univerzitetni stopnji, in vsaj dve leti prakse
za praktično usposabljanje za pridobitev 
delovnih izkušenj;

Or. de
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Obrazložitev

Spodbujanje določitve strokovne prakse kot pogoja za samodejno priznanje, ki naj načeloma 
neodvisno od trajanja izobraževanja traja dve leti. Ker je na tem področju le malo plačanih 
praks, je diplomantom treba omogočiti, da poklicne izkušnje pridobijo tudi z neplačano 
prakso in se vpišejo v imenik arhitektov.

Predlog spremembe 543
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj štiri leta rednega študija na 
univerzi ali v primerljivi izobraževalni 
ustanovi, ki se konča z uspešno 
opravljenim izpitom na univerzitetni 
stopnji, in vsaj dve leti plačane prakse;

(a) vsaj štiri leta študija s polno časovno 
obveznostjo na univerzi ali v primerljivi 
izobraževalni ustanovi, ki se konča z 
uspešno opravljenim izpitom na 
univerzitetni stopnji;

Or. es

Predlog spremembe 544
Robert Rochefort

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj štiri leta rednega študija na 
univerzi ali v primerljivi izobraževalni 
ustanovi, ki se konča z uspešno 
opravljenim izpitom na univerzitetni 
stopnji, in vsaj dve leti plačane prakse;

(a) vsaj štiri leta študija s polno časovno 
obveznostjo na univerzi ali v primerljivi 
izobraževalni ustanovi, ki se konča z 
uspešno opravljenim izpitom na 
univerzitetni stopnji, in vsaj dve leti 
plačane prakse v okviru izobraževanja za 
reguliran poklic, ki je pogoj za veljavnost 
dokazila o formalnih kvalifikacijah;
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Or. fr

Predlog spremembe 545
Małgorzata Handzlik, Róża grofica Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vsaj pet let rednega študija na univerzi 
ali v primerljivi izobraževalni ustanovi, ki 
se konča z uspešno opravljenim izpitom na 
univerzitetni stopnji, in vsaj eno leto
plačane prakse.

(b) vsaj pet let študija s polno časovno 
obveznostjo na univerzi ali v primerljivi 
izobraževalni ustanovi, ki se konča z 
uspešno opravljenim izpitom na 
univerzitetni stopnji, in vsaj eno leto 
prakse.

Or. en

Predlog spremembe 546
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vsaj pet let rednega študija na univerzi 
ali v primerljivi izobraževalni ustanovi, ki 
se konča z uspešno opravljenim izpitom na 
univerzitetni stopnji, in vsaj eno leto
plačane prakse.

(b) vsaj pet let študija s polno časovno 
obveznostjo na univerzi ali v primerljivi 
izobraževalni ustanovi, ki se konča z 
uspešno opravljenim izpitom na 
univerzitetni stopnji, in vsaj eno leto 
prakse.

Or. en

Predlog spremembe 547
Heide Rühle
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vsaj pet let rednega študija na univerzi 
ali v primerljivi izobraževalni ustanovi, ki 
se konča z uspešno opravljenim izpitom na 
univerzitetni stopnji, in vsaj eno leto
plačane prakse.

(b) vsaj pet let študija s polno časovno 
obveznostjo, ki je lahko dodatno izražen 
tudi z enakovrednimi kreditnimi točkami 
ECTS, na univerzi ali v primerljivi 
izobraževalni ustanovi, ki se konča z 
uspešno opravljenim izpitom na 
univerzitetni stopnji, ki zagotavlja 
formalno kvalifikacijo, in vsaj eno leto 
prakse za praktično usposabljanje, ki 
zagotavlja poklicno kvalifikacijo.

Or. de

Predlog spremembe 548
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vsaj pet let rednega študija na univerzi 
ali v primerljivi izobraževalni ustanovi, ki 
se konča z uspešno opravljenim izpitom na 
univerzitetni stopnji, in vsaj eno leto 
plačane prakse.

(b) vsaj pet let študija s polno časovno 
obveznostjo na univerzi ali v primerljivi 
izobraževalni ustanovi, ki se konča z 
uspešno opravljenim izpitom na 
univerzitetni stopnji.

Or. es

Predlog spremembe 549
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
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Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 1 – točka b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vsaj pet let rednega študija na univerzi 
ali v primerljivi izobraževalni ustanovi, ki 
se konča z uspešno opravljenim izpitom na 
univerzitetni stopnji, in vsaj eno leto
plačane prakse.

(b) vsaj pet let rednega študija s polno 
časovno obveznostjo, ki je lahko dodatno 
izražen tudi z enakovrednimi kreditnimi 
točkami ECTS, na univerzi ali v 
primerljivi izobraževalni ustanovi, ki se 
konča z uspešno opravljenim izpitom na 
univerzitetni stopnji, in vsaj eno leto prakse
za praktično usposabljanje za pridobitev 
delovnih izkušenj.

Or. de

Obrazložitev

Spodbujanje določitve strokovne prakse kot pogoja za samodejno priznanje, ki naj načeloma 
neodvisno od trajanja izobraževanja traja dve leti. Ker je na tem področju le malo plačanih 
praks, je diplomantom treba omogočiti, da poklicne izkušnje pridobijo tudi z neplačano 
prakso in se vpišejo v imenik arhitektov.

Predlog spremembe 550
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vsaj pet let rednega študija na univerzi 
ali v primerljivi izobraževalni ustanovi, ki 
se konča z uspešno opravljenim izpitom na 
univerzitetni stopnji, in vsaj eno leto 
plačane prakse.

(b) vsaj pet let študija s polno časovno 
obveznostjo na univerzi ali v primerljivi 
izobraževalni ustanovi, ki se konča z 
uspešno opravljenim izpitom na 
univerzitetni stopnji.

Or. es

Predlog spremembe 551
Robert Rochefort
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vsaj pet let rednega študija na univerzi 
ali v primerljivi izobraževalni ustanovi, ki 
se konča z uspešno opravljenim izpitom na 
univerzitetni stopnji, in vsaj eno leto 
plačane prakse.

(b) vsaj pet let študija s polno časovno 
obveznostjo na univerzi ali v primerljivi 
izobraževalni ustanovi, ki se konča z 
uspešno opravljenim izpitom na 
univerzitetni stopnji, in vsaj eno leto 
plačane prakse v okviru izobraževanja za 
reguliran poklic, ki je pogoj za veljavnost 
dokazila o formalnih kvalifikacijah.

Or. fr

Predlog spremembe 552
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Plačana praksa mora biti opravljena v 
državi članici pod nadzorom osebe, ki ima 
ustrezna jamstva glede svojih sposobnosti 
zagotavljanja praktičnega usposabljanja. 
Opravljena mora biti po zaključku študija 
iz odstavka 1. Zaključek plačane prakse 
mora biti potrjen s spričevalom, 
priloženem dokazilu o formalnih 
kvalifikacijah.

črtano

Or. es

Obrazložitev 

Sklicevanja na plačano prakso bi bilo treba črtati, saj v Španiji taka praksa ni tradicionalna, 
prav tako pa bi sedanje gospodarske razmere ovirale uvedbo take spremembe. Nedoločnost 
direktive glede plačane prakse bi privedla do številnih težav pri uporabi. Če bi se ta 
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sklicevanja ohranila, bi bilo treba v Direktivi natančneje opredeliti, ali je praksa plačana po 
določeni lestvici in ali je država dolžna pokriti stroške socialnega zavarovanja.

Predlog spremembe 553
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Plačana praksa mora biti opravljena v 
državi članici pod nadzorom osebe, ki ima 
ustrezna jamstva glede svojih sposobnosti 
zagotavljanja praktičnega usposabljanja.
Opravljena mora biti po zaključku študija 
iz odstavka 1. Zaključek plačane prakse
mora biti potrjen s spričevalom, 
priloženem dokazilu o formalnih 
kvalifikacijah.

3. Praksa se opravi v državi članici pod 
nadzorom osebe, ki ima ustrezna jamstva 
glede svojih sposobnosti zagotavljanja 
praktičnega usposabljanja. Opravi se po 
zaključku študija iz odstavka 1. Zaključek 
plačane prakse se potrdi s spričevalom, 
priloženim dokazilu o formalnih 
kvalifikacijah.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na plačilo je treba črtati.

Predlog spremembe 554
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Plačana praksa mora biti opravljena v 
državi članici pod nadzorom osebe, ki ima 
ustrezna jamstva glede svojih sposobnosti 
zagotavljanja praktičnega usposabljanja.
Opravljena mora biti po zaključku študija 
iz odstavka 1. Zaključek plačane prakse 

3. Praksa mora biti opravljena v državi 
članici pod nadzorom ali vodstvom 
arhitekta ali organa, ki ga za ta namen 
odobri pristojni organ, ki je opravil 
ustrezno preverjanje njegovih sposobnosti 
zagotavljanja praktičnega usposabljanja.
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mora biti potrjen s spričevalom,
priloženem dokazilu o formalnih 
kvalifikacijah.

Zaključek prakse mora biti s spričevalom,
ki ga izda organ in je priloženo uradnemu
dokazilu o formalnih kvalifikacijah.

Or. de

Predlog spremembe 555
Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Plačana praksa mora biti opravljena v 
državi članici pod nadzorom osebe, ki ima 
ustrezna jamstva glede svojih sposobnosti 
zagotavljanja praktičnega usposabljanja.
Opravljena mora biti po zaključku študija 
iz odstavka 1. Zaključek plačane prakse 
mora biti potrjen s spričevalom,
priloženem dokazilu o formalnih 
kvalifikacijah.

3. Praksa mora biti opravljena v državi 
članici pod nadzorom ali vodstvom 
arhitekta ali osebe ali organa, ki ga za ta 
namen odobri pristojni organ, ki je 
opravil ustrezno preverjanje njegovih
sposobnosti zagotavljanja praktičnega 
usposabljanja. Zaključek plačane prakse 
mora biti potrjen s spričevalom, ki ga izda 
pristojni organ in je priloženo dokazilu o 
formalnih kvalifikacijah.

Or. de

Predlog spremembe 556
Małgorzata Handzlik, Róża grofica Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Plačana praksa mora biti opravljena v 
državi članici pod nadzorom osebe, ki ima 
ustrezna jamstva glede svojih sposobnosti 
zagotavljanja praktičnega usposabljanja.
Opravljena mora biti po zaključku študija 

3. Praksa mora biti opravljena v državi 
članici pod nadzorom osebe, ki ima 
ustrezna jamstva glede svojih sposobnosti 
zagotavljanja praktičnega usposabljanja.
Opravljena mora biti po zaključku študija 
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iz odstavka 1. Zaključek plačane prakse 
mora biti potrjen s spričevalom, priloženem
dokazilu o formalnih kvalifikacijah.

iz odstavka 1. Zaključek prakse mora biti 
potrjen s spričevalom, priloženim dokazilu 
o formalnih kvalifikacijah.

Or. en

Predlog spremembe 557
Emilie Turunen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Plačana praksa mora biti opravljena v 
državi članici pod nadzorom osebe, ki ima 
ustrezna jamstva glede svojih sposobnosti 
zagotavljanja praktičnega usposabljanja.
Opravljena mora biti po zaključku študija 
iz odstavka 1. Zaključek plačane prakse 
mora biti potrjen s spričevalom, priloženem
dokazilu o formalnih kvalifikacijah.

3. Praksa mora biti opravljena v državi 
članici pod nadzorom osebe, ki ima 
ustrezna jamstva glede svojih sposobnosti 
zagotavljanja praktičnega usposabljanja.
Opravljena mora biti po zaključku študija 
iz odstavka 1. Zaključek prakse mora biti 
potrjen s spričevalom, priloženim dokazilu 
o formalnih kvalifikacijah.

Or. en

Predlog spremembe 558
Robert Rochefort

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Plačana praksa mora biti opravljena v 
državi članici pod nadzorom osebe, ki ima 
ustrezna jamstva glede svojih sposobnosti 
zagotavljanja praktičnega usposabljanja.
Opravljena mora biti po zaključku študija 
iz odstavka 1. Zaključek plačane prakse 
mora biti potrjen s spričevalom, priloženem
dokazilu o formalnih kvalifikacijah.

3. Praksa iz odstavka 1 mora biti 
opravljena v državi članici pod nadzorom 
osebe, ki ima ustrezna jamstva glede svojih 
sposobnosti zagotavljanja praktičnega 
usposabljanja. Zaključek te prakse mora 
biti potrjen s spričevalom, priloženim
dokazilu o formalnih kvalifikacijah.
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