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Ändringsförslag 406
Emilie Turunen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 407
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. När det finns tvivel får den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndigheter av 
etableringsmedlemsstatens behöriga 
myndigheter begära upplysningar om 
huruvida tjänsteleverantören är lagligen 
etablerad i den medlemsstaten, följer god 
sed och inte har ådragit sig yrkesrelaterade 
disciplinära eller straffrättsliga påföljder. 
Vid kontroll av kvalifikationer får den 
mottagande medlemsstatens behöriga 
myndigheter av etableringsmedlemsstatens 
behöriga myndigheter begära upplysningar 
om tjänsteleverantörens utbildningskurser, 
i den omfattning som krävs för att bedöma 
om det finns väsentliga skillnader som kan 

”1. När det finns tvivel får den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndigheter av 
etableringsmedlemsstatens behöriga 
myndigheter begära upplysningar om 
huruvida tjänsteleverantören är lagligen 
etablerad i den medlemsstaten, följer god 
sed och inte har ådragit sig yrkesrelaterade 
disciplinära eller straffrättsliga påföljder. 
Vid kontroll av kvalifikationer får den 
mottagande medlemsstatens behöriga 
myndigheter av etableringsmedlemsstatens 
behöriga myndigheter begära upplysningar 
om tjänsteleverantörens utbildningskurser, 
i den omfattning som krävs för att bedöma 
om det finns väsentliga skillnader som kan 
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vara skadliga för folkhälsa eller säkerhet. 
Etableringsmedlemsstatens behöriga 
myndigheter ska lämna dessa upplysningar 
i enlighet med artikel 56.”

vara skadliga för allmänintresset. 
Etableringsmedlemsstatens behöriga 
myndigheter ska lämna dessa upplysningar
i enlighet med artikel 56.”

Or. en

Ändringsförslag 408
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 11 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Två år efter direktivets ikraftträdande 
bör kommissionen lägga fram 
lagstiftningsförslag för att anpassa de fem 
nivåer som fastställs i artikel 11 till de åtta 
nivåerna i den europeiska referensramen 
för kvalifikationer och inbegripa det 
europeiska systemet för överföring av 
studiemeriter i unionens regelverk.

Or. en

Ändringsförslag 409
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led a (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 11 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 gäller inte för de vårdyrken 
som regleras i artiklarna 24, 25, 34, 35 
och 44.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led b
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 11 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) I led c ska led ii ersättas med följande: utgår
”ii) reglerad utbildning eller, i fråga om 
reglerade yrken, yrkesutbildning med 
särskild uppläggning, med kompetens som 
går utöver vad som anges i nivå b, 
motsvarande den utbildningsnivå som 
anges i led i, om en sådan utbildning ger 
en jämförbar nivå av yrkesskicklighet och 
förbereder den studerande för jämförbart 
ansvar och jämförbar verksamhet, 
förutsatt att examensbeviset åtföljs av ett 
utbildningsbevis från 
ursprungsmedlemsstaten.”

Or. de

Motivering

Artikel 11 c ii i direktiv 2005/36/EG innehåller en hänvisning till bilaga II, i vilken 
högkvalitativa yrkesutbildningar likställs med akademiska utbildningar med ett års studier. 
En strykning av bilaga II skulle få till följd att myndigheterna i intagningsmedlemsstaten 
måste avgöra från fall till fall om yrkeskvalifikationen faller under artikel 11 c ii.
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Ändringsförslag 411
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led b
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 11 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”ii) reglerad utbildning eller, i fråga om 
reglerade yrken, yrkesutbildning med 
särskild uppläggning, med kompetens som 
går utöver vad som anges i nivå b,
motsvarande den utbildningsnivå som 
anges i led i, om en sådan utbildning ger 
en jämförbar nivå av yrkesskicklighet och 
förbereder den studerande för jämförbart 
ansvar och jämförbar verksamhet, 
förutsatt att examensbeviset åtföljs av ett 
utbildningsbevis från 
ursprungsmedlemsstaten.”

”ii) eller, i fråga om reglerade yrken, en av 
de yrkesutbildningar i bilaga II med 
särskild uppläggning, motsvarande den 
utbildningsnivå som anges i led i, som ger 
en jämförbar nivå av yrkesskicklighet och 
förbereder för en jämförbar 
yrkesverksamhet och ett jämförbart 
ansvar. För att anpassa förteckningen i 
bilaga II har kommissionen rätt att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 58a, så att utbildningar som 
uppfyller kraven i punkt 1 c ii kan 
beaktas.”

Or. de

Motivering

Artikel 11 c ii i direktiv 2005/36/EG innehåller en hänvisning till bilaga II, som innehåller en 
förteckning över vårdyrken som sjukgymnast och logoped. Den nuvarande lydelsen av 
artikel 11 c ii bör behållas. Möjligheten att anpassa förteckningarna i bilaga II bör också 
behållas.

Ändringsförslag 412
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 11 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”d) ett examensbevis över avslutad 
utbildning på postgymnasial nivå på minst 
tre år och högst fyra år, eller på deltid 

”d) ett examensbevis över avslutad 
utbildning på postgymnasial nivå på minst 
tre år och högst fyra år, eller på deltid 
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under motsvarande tid, eller, om det är 
tillämpligt i ursprungsmedlemsstaten, över
ett likvärdigt antal meritpoäng enligt det 
europeiska systemet för överföring av 
studiemeriter (ECTS-meritpoäng), vid 
universitet eller högskola eller annan 
utbildningsanstalt på motsvarande nivå 
och, i tillämpliga fall, över avslutad 
yrkesutbildning som krävs utöver den 
postgymnasiala utbildningen.

under motsvarande tid som, om det är 
tillämpligt i ursprungsmedlemsstaten, 
motsvarar ett likvärdigt antal meritpoäng 
enligt det europeiska systemet för 
överföring av studiemeriter 
(ECTS-meritpoäng), vid universitet eller 
högskola eller annan utbildningsanstalt på 
motsvarande nivå och, i tillämpliga fall, 
över avslutad yrkesutbildning som krävs 
utöver den postgymnasiala utbildningen.

Or. el

Motivering

Möjligheten att beskriva studierna i form av ECTS-meritpoäng bör inte fungera åtskiljande 
utan som komplement till den uttryckliga hänvisningen till studiernas varaktighet.

Ändringsförslag 413
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 11 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) ett examensbevis över avslutad
utbildning på postgymnasial nivå på mer 
än fyra år, eller på deltid under 
motsvarande tid, eller, om det är tillämpligt 
i ursprungsmedlemsstaten, över ett 
likvärdigt antal ECTS-meritpoäng, vid 
universitet eller högskola eller annan 
utbildningsanstalt på motsvarande nivå 
och, i tillämpliga fall, över avslutad 
yrkesutbildning som krävs utöver den 
postgymnasiala utbildningen.”

e) ett examensbevis över avslutad 
utbildning på postgymnasial nivå på minst
fyra år, eller på deltid under motsvarande 
tid, eller, om det är tillämpligt i 
ursprungsmedlemsstaten, över ett 
likvärdigt antal ECTS-meritpoäng, vid 
universitet eller högskola eller annan 
utbildningsanstalt på motsvarande nivå 
och, i tillämpliga fall, över avslutad 
yrkesutbildning som krävs utöver den 
postgymnasiala utbildningen.”

Or. en

Ändringsförslag 414
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 11 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) ett examensbevis över avslutad 
utbildning på postgymnasial nivå på mer 
än fyra år, eller på deltid under 
motsvarande tid, eller, om det är tillämpligt 
i ursprungsmedlemsstaten, över ett 
likvärdigt antal ECTS-meritpoäng, vid 
universitet eller högskola eller annan 
utbildningsanstalt på motsvarande nivå 
och, i tillämpliga fall, över avslutad 
yrkesutbildning som krävs utöver den 
postgymnasiala utbildningen.”

e) ett examensbevis över avslutad 
utbildning på postgymnasial nivå på mer 
än fyra år, eller på deltid under 
motsvarande tid, som om det är tillämpligt 
i ursprungsmedlemsstaten, motsvarar ett 
likvärdigt antal ECTS-meritpoäng, vid 
universitet eller högskola eller annan 
utbildningsanstalt på motsvarande nivå 
och, i tillämpliga fall, över avslutad 
yrkesutbildning som krävs utöver den 
postgymnasiala utbildningen.”

Or. el

Motivering

Möjligheten att beskriva studierna i ECTS-poäng bör inte fungera åtskiljande utan som 
komplement till den uttryckliga hänvisningen till studiernas varaktighet.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led d
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 11 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Andra stycket ska utgå. utgår

Or. de

Motivering

Ändringen följer av artikel 11 c.
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Ändringsförslag 416
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) 2a. För att anpassa förteckningen i 
bilaga II har kommissionen rätt att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 58a, så att utbildningar som 
uppfyller kraven i punkt 1 c ii kan 
beaktas.

Or. de

Motivering

Ändringen följer av artikel 11 c.

Ändringsförslag 417
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillträde till ett yrke och rätten att utöva 
det enligt punkt 1 ska också beviljas 
sökande som har ett kompetensbevis eller 
bevis på formella kvalifikationer enligt 
artikel 11 vilket har utfärdats av en annan 
medlemsstat som inte reglerar detta yrke.

2. Tillträde till ett yrke och rätten att utöva 
det enligt punkt 1 ska också beviljas om 
sökanden har utövat detta yrke på heltid 
under minst två år under de senaste tio 
åren i en annan medlemsstat som inte 
reglerar detta yrke och personen i fråga 
har ett eller flera kompetensbevis eller ett 
eller flera bevis på formella 
kvalifikationer.

Or. de
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Ändringsförslag 418
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillträde till ett yrke och rätten att utöva 
det enligt punkt 1 ska också beviljas 
sökande som har ett kompetensbevis eller 
bevis på formella kvalifikationer enligt 
artikel 11 vilket har utfärdats av en annan 
medlemsstat som inte reglerar detta yrke.

2. Tillträde till ett yrke och rätten att utöva 
det enligt punkt 1 ska också beviljas 
sökande som på heltid i två år under det 
senaste årtiondet har utövat det yrke som 
avses i den punkten, i en annan 
medlemsstat som inte reglerar detta yrke, 
och som har ett eller flera kompetensbevis 
eller ett eller flera bevis på formella 
kvalifikationer.

Or. el

Motivering

Återställande av en bestämmelse på grund av att avskaffandet av den tvååriga yrkespraktiken 
i de yrken som inte är reglerade i ursprungsmedlemsstaten leder till erkännande av 
studieintyg och inte av yrkeskvalifikationer.

Ändringsförslag 419
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I fråga om ett kompetensbevis eller 
bevis på formella kvalifikationer som avses 
i punkterna 1 och 2 eller ett bevis för 
reglerad utbildning eller yrkesutbildning 
med särskild uppläggning motsvarande den 
nivå som föreskrivs i artikel 11 c i, ska den 

3. I fråga om ett kompetensbevis eller 
bevis på formella kvalifikationer som avses 
i punkterna 1 och 2 eller ett bevis för 
reglerad utbildning eller yrkesutbildning 
med särskild uppläggning motsvarande den 
nivå som föreskrivs i artikel 11 c, ska den 
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mottagande medlemsstaten erkänna den 
nivå som intygas av 
ursprungsmedlemsstaten.

mottagande medlemsstaten erkänna den 
nivå som intygas av 
ursprungsmedlemsstaten.

Or. de

Motivering

I artikel 11 i hänvisas till bilaga II i det aktuella direktivet, som även innehåller vårdyrken 
och vårdhantverksyrken. Av rörlighetsskäl bör den nivå som intygas av 
ursprungsmedlemsstaten även erkännas för dessa särskilda utbildningar.

Ändringsförslag 420
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I fråga om ett kompetensbevis eller 
bevis på formella kvalifikationer som avses 
i punkterna 1 och 2 eller ett bevis för 
reglerad utbildning eller yrkesutbildning 
med särskild uppläggning motsvarande den 
nivå som föreskrivs i artikel 11 c i, ska den 
mottagande medlemsstaten erkänna den 
nivå som intygas av 
ursprungsmedlemsstaten.

3. I fråga om ett kompetensbevis eller 
bevis på formella kvalifikationer som avses 
i punkterna 1 och 2 eller ett bevis för 
reglerad utbildning eller yrkesutbildning 
med särskild uppläggning motsvarande den 
nivå som föreskrivs i artikel 11 c, ska den 
mottagande medlemsstaten erkänna den 
nivå som intygas av 
ursprungsmedlemsstaten.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I fråga om ett kompetensbevis eller 
bevis på formella kvalifikationer som avses 
i punkterna 1 och 2 eller ett bevis för 
reglerad utbildning eller yrkesutbildning 
med särskild uppläggning motsvarande den 
nivå som föreskrivs i artikel 11 c i, ska den 
mottagande medlemsstaten erkänna den 
nivå som intygas av 
ursprungsmedlemsstaten.

3. I fråga om ett kompetensbevis eller 
bevis på formella kvalifikationer som avses 
i punkterna 1 och 2 eller ett bevis för 
reglerad utbildning eller yrkesutbildning 
med särskild uppläggning motsvarande den 
nivå som föreskrivs i artikel 11 c, ska den 
mottagande medlemsstaten erkänna den 
nivå som intygas av 
ursprungsmedlemsstaten.

Or. de

Motivering

I artikel 11 c hänvisas till bilaga II i det aktuella direktivet, som innehåller högkvalitativa 
yrkesutbildningar. Genom att hela artikel 11 c medtas likställs dessa yrkesutbildningar med 
akademiska utbildningar.

Ändringsförslag 422
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkterna 1 och 2 
i denna artikel kan den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndighet vägra 
tillträde till och utövande av ett yrke för 
innehavare av ett kompetensbevis där de 
nationella kvalifikationer som krävs för 
utövandet av yrket på dess territorium 

4. Genom undantag från punkterna 1 och 2 
i denna artikel kan den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndighet vägra 
tillträde till och utövande av ett yrke för 
innehavare av ett kompetensbevis som 
ligger på den nivå som den mottagande 
medlemsstaten kräver, om de nationella 
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klassificeras enligt artikel 11 d eller e.” kvalifikationer som krävs för utövandet av 
yrket på dess territorium klassificeras 
enligt artikel 11 d eller e.

Or. de

Motivering

De nationella kvalifikationsnivåerna, i synnerhet för fria yrken (läkare, apotekare, revisorer, 
notarier, advokater, arkitekter och tekniska konsulter, patentadvokater, veterinärer och 
tandläkare) bör fortfarande skyddas, med tanke på deras oumbärliga och högkvalificerade 
insatser inom väsentliga samhällsområden som hälsa, rättsväsen och miljö.

Ändringsförslag 423
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkterna 1 och 2 
i denna artikel kan den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndighet vägra 
tillträde till och utövande av ett yrke för 
innehavare av ett kompetensbevis där de 
nationella kvalifikationer som krävs för 
utövandet av yrket på dess territorium 
klassificeras enligt artikel 11 d eller e.”

4. Genom undantag från punkterna 1 och 2 
i denna artikel kan den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndighet vägra 
tillträde till och utövande av ett yrke för 
innehavare av ett kompetensbevis enligt 
artikel 11 c där de nationella 
kvalifikationer som krävs för utövandet av 
yrket på dess territorium klassificeras 
enligt artikel 11 c, d eller e.”

Or. de
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Ändringsförslag 424
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkterna 1 och 2 
i denna artikel kan den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndighet vägra 
tillträde till och utövande av ett yrke för 
innehavare av ett kompetensbevis där de 
nationella kvalifikationer som krävs för 
utövandet av yrket på dess territorium 
klassificeras enligt artikel 11 d eller e.”

4. Genom undantag från punkterna 1 och 2 
i denna artikel kan den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndighet vägra 
tillträde till och utövande av ett yrke för 
innehavare av ett kompetensbevis enligt 
artikel 11 a där de nationella 
kvalifikationer som krävs för utövandet av 
yrket på dess territorium klassificeras 
enligt artikel 11 d eller e.”

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkterna 1 och 2 
i denna artikel kan den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndighet vägra 
tillträde till och utövande av ett yrke för 
innehavare av ett kompetensbevis där de 
nationella kvalifikationer som krävs för 
utövandet av yrket på dess territorium 
klassificeras enligt artikel 11 d eller e.”

4. Genom undantag från punkterna 1 och 2 
i denna artikel kan den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndighet vägra 
tillträde till och utövande av ett yrke för 
innehavare av ett kompetensbevis enligt 
artikel 11 a där de nationella 
kvalifikationer som krävs för utövandet av 
yrket på dess territorium klassificeras 
enligt artikel 11 c, d eller e.”

Or. de
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Motivering

Genom den av kommissionen föreslagna regleringen möjliggörs en övergång från nivå 1 till 
nivå 3. Dessutom kan medlemsstaterna enligt den av kommissionen föreslagna regleringen 
vägra en övergång från nivå 3 till nivå 4. Det kan medföra en rörlighetsbegränsning för 
högkvalitativa yrkesutbildningar, eftersom de i medlemsstaterna placeras olika, i nivå 3 eller 
nivå 4.

Ändringsförslag 426
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11 (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna är dock inte skyldiga 
att godta de bevis på formella 
kvalifikationer som anges i punkt 5.6.2 i 
bilaga V för inrättande av nya apotek som 
är öppna för allmänheten. För 
tillämpningen av denna punkt ska också 
apotek som öppnats mindre än tre år 
tidigare anses som nya apotek.

Or. de

Motivering

Enligt EU-domstolens anförda rättspraxis finns det inget behov att stryka den så kallade 
”treårsklausulen”. EU-domstolen har i sin fasta rättspraxis inte framfört några tvivel om 
regelns rättmätighet utan har tvärtom påpekat att medlemsstaterna har rätt att på eget ansvar 
fatta grundläggande beslut om hur deras apoteksväsen ska organiseras.
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Ändringsförslag 427
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Punkt 1 ska ersättas med följande: utgår
”1. Trots bestämmelserna i artikel 13 får 
den mottagande medlemsstaten kräva att 
den sökande slutför en anpassningsperiod 
på högst tre år eller genomgår ett 
lämplighetsprov när innehållet i den 
sökandes utbildning i fråga om 
yrkesverksamhet väsentligt avviker från 
innehållet i den mottagande 
medlemsstatens utbildning.”

Or. de

Ändringsförslag 428
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led b
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen anser att det undantag 
som avses i andra stycket inte är berättigat 
eller strider mot unionslagstiftningen, ska
den inom sex månader efter att den 
mottagit alla nödvändiga uppgifter anta 
ett genomförandebeslut, där 
medlemsstaten i fråga uppmanas att inte 
vidta den planerade åtgärden. Har 
kommissionen inte reagerat inom denna 
tidsfrist får undantaget tillämpas.

Om kommissionen, efter att ha fått all 
nödvändig information, anser att det
granskade undantaget i andra stycket inte 
är berättigat eller att det strider mot 
unionslagstiftningen, ska medlemsstaten
inom tre månader uppmanas att inte vidta 
åtgärden. Har kommissionen inte reagerat
efter det att denna tidsfrist löpt ut får 
undantaget tillämpas.

Or. el
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Motivering

I de fall då undantaget är vederbörligen motiverat och bedöms som nödvändigt bör 
medlemsstaterna ha en huvudroll.

Ändringsförslag 429
Sandra Kalniete

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I punkt 3 ska följande stycke införas 
efter första stycket:

utgår

”När det gäller notarieyrket får den 
mottagande medlemsstaten när den 
fastställer kompensationsåtgärden beakta 
de specifika aktiviteterna inom detta yrke 
på dess territorium, i synnerhet när det 
gäller vilken rätt som ska tillämpas.”

Or. en

Ändringsförslag 430
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I punkt 3 ska följande stycke införas 
efter första stycket:

utgår

”När det gäller notarieyrket får den 
mottagande medlemsstaten när den 
fastställer kompensationsåtgärden beakta 
de specifika aktiviteterna inom detta yrke 
på dess territorium, i synnerhet när det 
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gäller vilken rätt som ska tillämpas.”

Or. fr

Ändringsförslag 431
Othmar Karas, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”När det gäller notarieyrket får den 
mottagande medlemsstaten när den 
fastställer kompensationsåtgärden beakta 
de specifika aktiviteterna inom detta yrke 
på dess territorium, i synnerhet när det 
gäller vilken rätt som ska tillämpas.”

”När det gäller notarieyrket får den 
mottagande medlemsstaten när den 
fastställer kompensationsåtgärden beakta 
de specifika aktiviteterna inom detta yrke 
på dess territorium, i synnerhet när det 
gäller vilken rätt som ska tillämpas.

Den mottagande medlemsstaten får kräva 
att den sökande slutför en 
anpassningsperiod på sex månader innan 
han eller hon får genomgå 
lämplighetsprovet.”

Or. en

Motivering

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



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

SV

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.

Ändringsförslag 432
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led d
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Vid tillämpning av punkterna 1 och 5 
ska ett utbildningsinnehåll som ”väsentligt 
avviker” avse sådana kunskapsområden
som är grundläggande för utövandet av 
yrket och där innehållet i invandrarens 
utbildning i betydande mån skiljer sig från 
den utbildning som krävs i den mottagande 
medlemsstaten.

”4. Vid tillämpning av punkterna 1 och 5 
ska ett utbildningsinnehåll som ”väsentligt 
avviker” avse sådana kunskaps- och 
kompetensområden som är grundläggande 
för utövandet av yrket och där innehållet i 
invandrarens utbildning i betydande mån 
skiljer sig från den utbildning som krävs i 
den mottagande medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 433
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led d
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Vid tillämpning av punkterna 1 och 5 
ska ett utbildningsinnehåll som ”väsentligt 
avviker” avse sådana kunskapsområden 
som är grundläggande för utövandet av 
yrket och där innehållet i invandrarens 
utbildning i betydande mån skiljer sig från 
den utbildning som krävs i den mottagande 
medlemsstaten.

”4. Vid tillämpning av punkterna 1 och 5 
ska ett utbildningsinnehåll som ”väsentligt 
avviker” avse sådana kunskapsområden 
som är grundläggande för utövandet av 
yrket och där längden på och innehållet i 
invandrarens utbildning i betydande mån 
skiljer sig från den utbildning som krävs i 
den mottagande medlemsstaten.
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Or. fr

Ändringsförslag 434
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led d
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Punkt 1 ska tillämpas med hänsyn till 
proportionalitetsprincipen. Om den 
mottagande medlemsstaten ämnar kräva att 
den sökande slutför en anpassningsperiod 
eller genomgår ett lämplighetsprov, ska 
den först kontrollera om de kunskaper och 
färdigheter och den kompetens som den 
sökande har tillägnat sig genom 
yrkesverksamhet och livslångt lärande, i 
en medlemsstat eller i ett tredjeland, är 
sådana att de helt eller delvis täcker det 
väsentligt avvikande kunskapsinnehåll som 
avses i punkt 4.”

5. Punkt 1 ska tillämpas med hänsyn till 
proportionalitetsprincipen. Om den 
mottagande medlemsstaten ämnar kräva att 
den sökande slutför en anpassningsperiod 
eller genomgår ett lämplighetsprov, ska 
den först kontrollera om de yrkesmässiga 
kunskaper och färdigheter och den 
yrkesmässiga kompetens som den sökande 
har tillägnat sig genom yrkesverksamhet, i 
en medlemsstat eller i ett tredjeland, är 
sådana att de helt eller delvis täcker det 
väsentligt avvikande kunskapsinnehåll som 
avses i punkt 4.”

Or. de

Ändringsförslag 435
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led e
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 14 – punkt 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En beskrivning av innehållet i de 
väsentliga skillnaderna.

c) En beskrivning av innehållet i de 
väsentliga skillnaderna och i vilket 
avseende dessa skillnader påverkar 
yrkesutövarens förmåga att utöva sitt yrke 
på ett tillfredsställande sätt i den 
mottagande medlemsstaten.
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Or. fr

Ändringsförslag 436
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led e
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 14 – punkt 6 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En förklaring av varför dessa 
väsentliga skillnader innebär att den 
sökande inte kan utöva yrket på ett 
tillfredsställande sätt i den mottagande 
medlemsstaten.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 437
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led e
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 14 – punkt 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En förklaring av varför dessa väsentliga 
skillnader inte kan kompenseras genom de 
kunskaper och färdigheter och den 
kompetens som den sökande tillägnat sig 
genom yrkesverksamhet och livslångt 
lärande.

e) En förklaring av varför dessa väsentliga 
skillnader inte kan kompenseras genom de 
kunskaper och färdigheter och den 
kompetens som den sökande tillägnat sig 
genom yrkesverksamhet och livslångt 
lärande med intyg från behöriga 
myndigheter.

Or. el

Motivering

Medlemsstaterna är med hänvisning till skyddet av folkhälsan och den allmänna säkerheten 
skyldiga att kontrollera till vilka yrken partiellt tillträde kan tillåtas.
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Ändringsförslag 438
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led e
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 14 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Det lämplighetsprov som avses i punkt 1
ska organiseras minst två gånger per år 
och sökande ska få göra om provet minst 
en gång om de underkänns vid första 
provet.”

7. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
möjlighet att utföra det lämplighetsprov 
som avses i punkt 1 inom sex månader 
efter att en kompensationsåtgärd har 
införts för en konkret person som ansöker
om erkännande. Sökande ska få göra om 
provet minst en gång om de underkänns 
vid första provet.”

Or. cs

Motivering

Medlemsstaterna skulle vara tvungna att erbjuda lämplighetsprovet två gånger per år även 
om inte någon yrkesutövare ansöker om erkännande av kvalifikationer. Särskilt inom mindre 
rörliga yrken och för små medlemsstater skulle denna åtgärd innebära en onödig och alltför 
stor administrativ börda.

Ändringsförslag 439
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led f (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 14 – punkt 8 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Följande led ska läggas till efter 
punkt 8:
”Vid tillämpning av punkterna 1–8 ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
från och med [ange dagen efter den dag 
som anges i artikel 3.1 första stycket] och 
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därefter vart femte år, överlämna
offentligt tillgängliga rapporter till 
kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna om sina beslut om 
kompensationsåtgärder, inklusive skälen 
till dessa, och om framsteg har gjorts för 
ett utökat samarbete med andra 
medlemsstater, även genom de 
gemensamma utbildningsprinciperna.”

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att garantera transparens och samordning mellan 
medlemsstaterna i tillämpningen av kompensationsåtgärder.

Ändringsförslag 440
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13a (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 17 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 ny
13a. Medlemsstaterna får kräva att 
yrkesutövare från andra medlemsstater 
ska visa att de har genomgått fortlöpande 
yrkesutveckling endast om den 
mottagande medlemsstaten kräver att dess 
egna medborgare ska göra detta.

Or. en

Ändringsförslag 441
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 14a (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Kapitel III – rubrik och disposition
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a. I kapitel III ska rubriken ersättas 
med följande text:
Erkännande på grundval av en gemensam 
grund i fråga om villkor och 
utbildningsnivåer
(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. fr

Ändringsförslag 442
Heide Rühle, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i enlighet med artikel 
58a ha befogenhet att anta delegerade akter 
om anpassning av förteckningarna över 
sådana verksamhetsformer enligt bilaga IV 
som omfattas av ett erkännande av 
yrkeserfarenhet enligt artikel 16, i syfte att 
uppdatera eller förtydliga nomenklaturen 
och på villkor att detta inte medför en 
minskning av räckvidden för de enskilda 
verksamhetsslagen.”

Kommissionen ska i enlighet med artikel 
58a ha befogenhet att anta delegerade akter 
om anpassning av förteckningarna över 
sådana verksamhetsformer enligt bilaga IV 
som omfattas av ett erkännande av 
yrkeserfarenhet enligt artikel 16, i syfte att 
uppdatera eller förtydliga nomenklaturen 
och på villkor att detta inte medför vare sig
en minskning av räckvidden för de 
enskilda verksamhetsslagen eller att vissa 
verksamheter som redan upptagits på en 
förteckning enligt bilaga IV upptas på en 
annan förteckning.”

Or. de

Ändringsförslag 443
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 21 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I artikel 21 ska punkterna 4, 6 och 7
utgå.

(15) I artikel 21 ska punkt 7 utgå.

Or. de

Ändringsförslag 444
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 15a (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 21 – punkt 8 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15a. Medlemsstaterna får kräva att 
yrkesutövare som innehar bevis på 
formella kvalifikationer enligt bilaga V, 
punkterna 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 och 5.7.1 får 
omfattas av bestämmelserna i punkt 1 
endast om de har kvalificerat sig under de 
föregående tre åren eller om de genom 
intyg från en behörig myndighet eller ett 
annat lämpligt organ kan visa att de 
faktiskt och lagligt har utövat 
verksamheterna i fråga under minst tre på 
varandra följande år under de fem åren 
före det datum då intyget utfärdas. Om ett 
sådant intyg inte lämnas får 
medlemsstaterna antingen bedöma 
yrkesutövarens kvalifikationer enligt 
bestämmelserna i avdelning III i kapitel I 
eller bevilja begränsat tillträde till yrket 
enligt nationell lagstiftning.

Or. en



PE498.002v01-00 26/96 AM\916301SV.doc

SV

Motivering

Direktivet bör ge de behöriga myndigheterna möjlighet att koppla ett automatiskt erkännande 
till ett krav på att visa nyligen förvärvad och relevant yrkeserfarenhet.

Ändringsförslag 445
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 15a (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Artikel 21.4 ska ersättas med 
följande:
4. Medlemsstaterna behöver dock inte 
godta de utbildningsbevis som anges i 
punkt 5.6.2 i bilaga V för inrättande av 
nya apotek öppna för allmänheten. För 
tillämpningen av denna punkt ska också 
de apotek som öppnats mindre än tre år 
tidigare anses som nya apotek.

Or. de

Motivering

På grund av de skillnader som nu liksom tidigare råder mellan medlemsstaternas rättssystem 
när det gäller inrättande av apotek bör treårsklausulen behållas.

Ändringsförslag 446
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 16
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 21a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den anmälan som avses i punkt 1 ska 
åtföljas av en rapport som visar att de 

utgår
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anmälda bevisen på formella 
kvalifikationer uppfyller relevanta krav i 
detta direktiv. Denna rapport ska 
upprättas av en lämplig myndighet eller 
ett lämpligt organ som utsetts av 
medlemsstaten och som har förmåga att 
bedöma huruvida bevisen på formella 
kvalifikationer uppfyller kraven i detta 
direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 447
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 16
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 21a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den anmälan som avses i punkt 1 ska 
åtföljas av en rapport som visar att de 
anmälda bevisen på formella 
kvalifikationer uppfyller relevanta krav i 
detta direktiv. Denna rapport ska 
upprättas av en lämplig myndighet eller 
ett lämpligt organ som utsetts av 
medlemsstaten och som har förmåga att 
bedöma huruvida bevisen på formella 
kvalifikationer uppfyller kraven i detta 
direktiv.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 448
Sari Essayah, Hannu Takkula

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 16
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 21a – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den anmälan som avses i punkt 1 ska 
åtföljas av en rapport som visar att de 
anmälda bevisen på formella 
kvalifikationer uppfyller relevanta krav i 
detta direktiv. Denna rapport ska 
upprättas av en lämplig myndighet eller 
ett lämpligt organ som utsetts av 
medlemsstaten och som har förmåga att 
bedöma huruvida bevisen på formella 
kvalifikationer uppfyller kraven i detta 
direktiv.

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 449
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 16
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 21a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När kommissionen anser att de anmälda 
akter som avses i punkt 1 inte uppfyller 
kraven i detta direktiv ska den anta ett 
genomförandebeslut om detta inom sex 
månader efter att den mottagit alla 
nödvändiga uppgifter.”

4. När kommissionen anser att de anmälda 
akter som avses i punkt 1 inte uppfyller 
kraven i detta direktiv ska den anta ett 
genomförandebeslut om detta enligt 
förfarandet i artikel 58.2 inom sex 
månader efter att den mottagit alla 
nödvändiga uppgifter.”

Or. de

Ändringsförslag 450
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 22 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I artikel 22 ska följande andra stycke 
läggas till:

utgår

”Vid tillämpning av första stycket b ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
från och med [ange dagen efter den dag 
som anges i artikel 3.1 första stycket] och 
därefter vart femte år, skicka offentligt 
tillgängliga rapporter till kommissionen 
och de övriga medlemsstaterna om sina 
fortbildningsförfaranden för läkare, 
läkare med specialistkompetens,
sjuksköterskor med ansvar för allmän 
hälso- och sjukvård, tandläkare, 
specialisttandläkare, veterinärer, 
barnmorskor och apotekare.”

Or. de

Motivering

För att undvika onödigt administrativt arbete.

Ändringsförslag 451
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Vid tillämpning av första stycket b ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
från och med [ange dagen efter den dag 
som anges i artikel 3.1 första stycket] och 
därefter vart femte år, skicka offentligt 
tillgängliga rapporter till kommissionen 
och de övriga medlemsstaterna om sina 
fortbildningsförfaranden för läkare, läkare 
med specialistkompetens, sjuksköterskor 
med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, 
tandläkare, specialisttandläkare, 

”Vid tillämpning av första stycket b ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
från och med [ange dagen efter den dag 
som anges i artikel 3.1 första stycket] och 
därefter vart femte år, skicka offentligt 
tillgängliga rapporter till kommissionen 
och de övriga medlemsstaterna om sina 
fortbildningsförfaranden för läkare, läkare 
med specialistkompetens, sjuksköterskor 
med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, 
tandläkare, specialisttandläkare, 
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veterinärer, barnmorskor och apotekare.” veterinärer, barnmorskor och apotekare. 
Medlemsstaterna ska ha ett system för att 
garantera att hälso- och 
sjukvårdspersonal regelbundet uppdaterar 
sin kompetens genom fortlöpande 
yrkesutveckling.”

Or. en

Ändringsförslag 452
Louis Grech

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Vid tillämpning av första stycket b ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
från och med [ange dagen efter den dag 
som anges i artikel 3.1 första stycket] och 
därefter vart femte år, skicka offentligt 
tillgängliga rapporter till kommissionen 
och de övriga medlemsstaterna om sina 
fortbildningsförfaranden för läkare, läkare 
med specialistkompetens, sjuksköterskor 
med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, 
tandläkare, specialisttandläkare, 
veterinärer, barnmorskor och apotekare.”

”Vid tillämpning av första stycket b ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
från och med [ange dagen efter den dag 
som anges i artikel 3.1 första stycket] och 
därefter vart femte år, skicka tydliga och 
förståeliga offentligt och lätt tillgängliga 
bedömningsrapporter till kommissionen 
och de övriga medlemsstaterna om sina 
fortbildningsförfaranden för läkare, läkare 
med specialistkompetens, sjuksköterskor 
med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, 
tandläkare, specialisttandläkare, 
veterinärer, barnmorskor och apotekare.”

Or. en

Ändringsförslag 453
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 22 – stycke 2



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

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Vid tillämpning av första stycket b ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
från och med [ange dagen efter den dag 
som anges i artikel 3.1 första stycket] och 
därefter vart femte år, skicka offentligt 
tillgängliga rapporter till kommissionen 
och de övriga medlemsstaterna om sina 
fortbildningsförfaranden för läkare, läkare 
med specialistkompetens, sjuksköterskor 
med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, 
tandläkare, specialisttandläkare, 
veterinärer, barnmorskor och apotekare.”

”Vid tillämpning av första stycket b ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
från och med [ange dagen efter den dag 
som anges i artikel 3.1 första stycket] och 
därefter vart femte år, skicka offentligt 
tillgängliga rapporter till kommissionen 
och de övriga medlemsstaterna om sina 
förfaranden för fortlöpande 
yrkesutveckling för läkare, läkare med 
specialistkompetens, sjuksköterskor med 
ansvar för allmän hälso- och sjukvård, 
tandläkare, specialisttandläkare, 
veterinärer, barnmorskor och apotekare. 
Medlemsstaterna ska ha system för att 
garantera att yrkesutövare regelbundet 
kan uppdatera sina färdigheter och 
kunskaper om yrkesetiska regler genom 
någon typ av fortlöpande 
yrkesutveckling.”

Or. en

Ändringsförslag 454
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Vid tillämpning av första stycket b ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
från och med [ange dagen efter den dag 
som anges i artikel 3.1 första stycket] och 
därefter vart femte år, skicka offentligt 
tillgängliga rapporter till kommissionen 
och de övriga medlemsstaterna om sina 
fortbildningsförfaranden för läkare, läkare 
med specialistkompetens, sjuksköterskor 
med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, 
tandläkare, specialisttandläkare, 

”Vid tillämpning av första stycket b ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
från och med [ange dagen efter den dag 
som anges i artikel 3.1 första stycket] och 
därefter vart femte år, skicka offentligt 
tillgängliga rapporter till kommissionen 
och de övriga medlemsstaterna om sina 
fortbildningsförfaranden för läkare, läkare 
med specialistkompetens, sjuksköterskor 
med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, 
tandläkare, specialisttandläkare, 
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veterinärer, barnmorskor och apotekare.” veterinärer, specialiserade 
veterinärkirurger, barnmorskor, apotekare
och specialiserade apotekare.”

Or. en

Ändringsförslag 455
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 17 (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska ha ett system 
som garanterar att hälso- och 
sjukvårdspersonal regelbundet kan 
uppdatera sina färdigheter genom 
fortlöpande yrkesutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 456
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Den medicinska grundutbildningen ska 
sammanlagt omfatta minst fem års studier, 
eller ett likvärdigt antal ECTS-meritpoäng, 
och ska bestå av minst 5 500 timmars 
teoretisk och praktisk undervisning vid 
universitet eller under tillsyn av ett 
universitet.

”2. Den medicinska grundutbildningen ska 
sammanlagt omfatta minst sex års studier, 
eller ett likvärdigt antal ECTS-meritpoäng, 
och ska bestå av minst 5 500 timmars 
teoretisk och praktisk undervisning vid 
universitet eller under tillsyn av ett 
universitet.

Om studierna påbörjades före den 
1 januari 1972 kan den utbildning som 
avses i första stycket omfatta sex 
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månaders praktisk heltidsutbildning på 
universitetsnivå under tillsyn av de 
behöriga myndigheterna.
Trots första stycket får medlemsstaterna i 
undantagsfall anmäla, enligt förfarandet 
som beskrivs i artikel 21a, ett 
utbildningsprogram som omfattar mindre 
än sex års studier och som dessutom även 
får uttryckas i likvärdigt antal 
ECTS-poäng, såvitt detta program består 
av minst 5 500 timmars teoretisk och 
praktisk undervisning vid ett universitet 
eller under tillsyn av ett universitet. I 
sådana fall ska den rapport som avses i 
artikel 21a.2 åtföljas av en 
kompletterande utvärdering som 
genomförts av ett oberoende organ och 
som bekräftar att utbildningsprogrammet 
håller tillräcklig kvalitet och uppfyller 
kraven i detta direktiv.”

Or. fr

Ändringsförslag 457
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Den medicinska grundutbildningen ska 
sammanlagt omfatta minst fem års studier, 
eller ett likvärdigt antal ECTS-meritpoäng, 
och ska bestå av minst 5 500 timmars 
teoretisk och praktisk undervisning vid 
universitet eller under tillsyn av ett 
universitet.

”2. Den medicinska grundutbildningen ska 
sammanlagt omfatta minst sex års studier, 
eller ett likvärdigt antal ECTS-meritpoäng, 
och ska bestå av minst 5 500 timmars 
teoretisk och praktisk undervisning vid 
universitet eller under tillsyn av ett 
universitet.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Den medicinska grundutbildningen ska 
sammanlagt omfatta minst fem års studier, 
eller ett likvärdigt antal ECTS-meritpoäng, 
och ska bestå av minst 5 500 timmars 
teoretisk och praktisk undervisning vid 
universitet eller under tillsyn av ett 
universitet.

”2. Den medicinska grundutbildningen ska 
sammanlagt omfatta minst fem års studier, 
eller också ett likvärdigt antal 
ECTS-meritpoäng, och ska bestå av minst 
5 500 timmars teoretisk och praktisk 
undervisning vid universitet eller under 
tillsyn av ett universitet.

Or. de

Motivering

Tilldelningen av ECTS-meritpoäng skiljer sig kraftigt åt inom EU. ECTS-meritpoängen får 
inte ersätta de andra kriterierna utan kan endast fungera som kompletterande uppgifter.

Ändringsförslag 459
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Den medicinska grundutbildningen ska 
sammanlagt omfatta minst fem års studier, 
eller ett likvärdigt antal ECTS-meritpoäng, 
och ska bestå av minst 5 500 timmars 
teoretisk och praktisk undervisning vid 
universitet eller under tillsyn av ett 
universitet.

”2. Den medicinska grundutbildningen ska 
sammanlagt omfatta minst sex års studier, 
eller ett likvärdigt antal ECTS-meritpoäng, 
och ska bestå av minst 5 500 timmars 
teoretisk och praktisk undervisning vid 
universitet eller under tillsyn av ett 
universitet.

Or. fr
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Motivering

Det är nödvändigt att upprätthålla den minimiutbildningsnivå som föreskrivs av det aktuella 
direktivet, 2005/36/EG, dvs. sex år, för att göra det möjligt att harmonisera 
utbildningssystemen uppifrån. Detta är även nödvändigt för att ta hänsyn till bland annat 
sjukhuspraktik.

Ändringsförslag 460
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 – led b
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

”Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter för att specificera 
följande:
a) Graden av tillräcklighet när det gäller 
kunskaper i de vetenskaper som avses i 
punkt 3a, i linje med den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen och den 
erforderliga kompetens som sådana 
kunskaper bör medföra.
b) Graden av tillräcklighet när det gäller 
kunskaper på de områden som avses i 
punkt 3b och den kompetens som krävs 
för sådana kunskaper, i linje med den 
vetenskapliga utvecklingen och 
utvecklingen inom utbildning i 
medlemsstaterna.
c) Graden av tillräcklighet när det gäller 
kunskaper i kliniska ämnen och 
behandlingar enligt punkt 3c och den 
erforderliga kompetens som sådana 
kunskaper bör medföra, mot bakgrund av 
den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.
d) Graden av lämplighet när det gäller 
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klinisk erfarenhet enligt punkt 3d och den 
erforderliga kompetens som sådan 
erfarenhet bör medföra, mot bakgrund av 
den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen och utvecklingen inom 
utbildning i medlemsstaterna.”

Or. de

Ändringsförslag 461
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18 - led b
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 24 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter för att specificera 
följande:

Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a, efter att ha genomfört samråd 
med yrkesorgan i enlighet med artikel 58a 
(ny) och efter att ha tagit till sig deras 
förslag, ha befogenhet att anta delegerade 
akter för att specificera följande:

Or. en

Ändringsförslag 462
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 19 – led aa (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2. Specialistläkarutbildningen ska 
omfatta teoretisk och praktisk utbildning 
vid universitet, universitetssjukhus eller i 
förekommande fall en annan 
sjukvårdsinrättning som har godkänts av 
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behöriga myndigheter eller organ för 
detta ändamål.
Medlemsstaterna ska svara för att de 
minimikrav för de olika 
specialistområdena som anges i bilaga V 
punkt 5.1.3. uppfylls beträffande 
specialistläkarutbildningens längd och 
innehåll. Utbildningen ska ske under 
tillsyn av behöriga myndigheter eller 
organ. Specialistläkarkandidaterna måste 
personligen delta i arbetet och ta ansvar 
vid de ifrågavarande avdelningarna.”

Or. de

Motivering

Det bör inom hela EU finnas en tids- och innehållsmässigt enhetlig definition av läkare och 
specialistläkare, så att en enhetlig kontroll av kunskaper, praktiska färdigheter och allmän 
yrkeskompetens kan garanteras. Vid utarbetandet av kriterierna bör kommissionen också dra 
nytta av de europeiska yrkesorganisationernas fackkunskaper. Förslaget avser att öppna en 
diskussion om lämpliga åtgärder för att öka enhetligheten.

Ändringsförslag 463
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 19 – led aa (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2. Medlemsstaterna ska se till att 
specialistläkarutbildningar uppfyller 
följande grundläggande krav:
a) Utbildning till specialistläkare ska 
omfatta minst tre år, eller ett likvärdigt 
antal ECTS-meritpoäng. Utbildningen 
ska ske under de behöriga 
myndigheternas kontroll. Den förutsätter 
personlig medverkan och ansvarstagande 
av den blivande specialistläkaren i 
verksamheten på avdelningen i fråga.
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b) Utbildningen ska garantera att den 
läkare som utbildas till specialistläkare 
har förvärvat kompetens inom följande 
områden:
i) Kommunikation
ii) Problemlösning
iii) Tillämpning av kunskap och forskning
iv) Undersökning av patienter
v) Hantering/behandling av patienter
vi) Kunskap om hälsovårdens sociala och 
samhälleliga sammanhang
vii) Självinsikt.”

Or. en

Motivering

Specialistläkarutbildningen behöver uppdateras.

Ändringsförslag 464
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 19 – led b
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 25 – punkt 3a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3a. Medlemsstaterna får i sin nationella 
lagstiftning fastställa partiella befrielser 
från vissa moment i 
specialistläkarutbildningen, om dessa 
moment redan har fullgjorts som en del av 
ett annat specialistutbildningsprogram som 
förtecknas i punkt 5.1.3 i bilaga V, på 
villkor att yrkesutövaren redan har erhållit 
den tidigare specialistkvalifikationen i den 
medlemsstaten. Medlemsstaterna ska se 
till att de beviljade befrielserna inte 
motsvarar mer än en tredjedel av 
minimilängden på en 
specialistläkarutbildning enligt 

”3a. Medlemsstaterna får i sin nationella 
lagstiftning fastställa partiella befrielser 
från vissa moment i 
specialistläkarutbildningen, om dessa 
moment redan har fullgjorts som en del av 
ett annat specialistutbildningsprogram som 
förtecknas i punkt 5.1.3 i bilaga V, på 
villkor att yrkesutövaren redan har erhållit 
den tidigare specialistkvalifikationen i den 
medlemsstaten.



AM\916301SV.doc 39/96 PE498.002v01-00

SV

punkt 5.1.3 i bilaga V.

Or. en

Ändringsförslag 465
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 19 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter om anpassning av de 
minimilängder på utbildningen som avses
i punkt 5.1.3 i bilaga V, med hänsyn till 
den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.”

”5. Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter om anpassning av de 
minimikrav på utbildningens längd och 
innehåll som anges i punkt 5.1.3 i bilaga 
V, i samarbete med de europeiska 
yrkesorganisationerna.”

Or. de

Motivering

Det bör inom hela EU finnas en tids- och innehållsmässigt enhetlig definition av läkare och 
specialistläkare, så att en enhetlig kontroll av kunskaper, praktiska färdigheter och allmän 
yrkeskompetens kan garanteras. Vid utarbetandet av kriterierna bör kommissionen också dra 
nytta av de europeiska yrkesorganisationernas fackkunskaper. Förslaget avser att öppna en 
diskussion om lämpliga åtgärder för att öka enhetligheten.

Ändringsförslag 466
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 19 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter om anpassning av de 

”5. Kommissionen ska, efter att ha 
genomfört samråd med yrkesorgan i 
enlighet med artikel 58a (ny) och efter att 
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minimilängder på utbildningen som avses i 
punkt 5.1.3 i bilaga V, med hänsyn till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”

ha tagit till sig deras förslag, i enlighet 
med artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter om anpassning av de 
minimilängder på utbildningen som avses i 
punkt 5.1.3 i bilaga V, med hänsyn till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”

Or. en

Ändringsförslag 467
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 26 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”I syfte att uppdatera detta direktiv mot 
bakgrund av ändringar av nationell 
lagstiftning ska kommissionen i enlighet 
med artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter om tillägg av nya 
medicinska specialiseringar i punkt 5.1.3 i 
bilaga V, förutsatt att dessa är 
gemensamma för minst en tredjedel av 
medlemsstaterna.”

”I syfte att uppdatera detta direktiv mot 
bakgrund av ändringar av nationell 
lagstiftning ska kommissionen, efter att ha 
genomfört samråd med yrkesorgan i 
enlighet med artikel 58a (ny) och efter att 
ha tagit till sig deras förslag, i enlighet 
med artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter om tillägg av nya 
medicinska specialiseringar i punkt 5.1.3 i 
bilaga V, förutsatt att dessa är 
gemensamma för minst en tredjedel av 
medlemsstaterna.”

Or. en

Ändringsförslag 468
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. För att bli antagen till utbildning till 
sjuksköterska med ansvar för allmän hälso-
och sjukvård ska det krävas tolv års allmän 
skolutbildning styrkt genom examens-, 
utbildnings- eller annat behörighetsbevis 
utfärdat av de behöriga myndigheterna 
eller organen i en medlemsstat eller bevis 
på godkänt inträdesprov på motsvarande 
nivå till sjuksköterskeskola.”

1. För att bli antagen till utbildning till 
sjuksköterska med ansvar för allmän hälso-
och sjukvård ska det krävas minst tio års 
allmän skolutbildning styrkt genom 
examens-, utbildnings- eller annat 
behörighetsbevis utfärdat av de behöriga 
myndigheterna eller organen i en 
medlemsstat eller bevis på godkänt 
inträdesprov på motsvarande nivå till 
sjuksköterskeskola. Utan hinder av detta 
får medlemsstaterna på nationell nivå 
föreskriva en längre allmän 
skolutbildning som villkor för tillträde till 
utbildningen.”

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 469
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. För att bli antagen till utbildning till 
sjuksköterska med ansvar för allmän hälso-
och sjukvård ska det krävas tolv års allmän 

”1. För att bli antagen till utbildning till 
sjuksköterska med ansvar för allmän hälso-
och sjukvård ska det krävas tolv års allmän 
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skolutbildning styrkt genom examens-, 
utbildnings- eller annat behörighetsbevis 
utfärdat av de behöriga myndigheterna 
eller organen i en medlemsstat eller bevis 
på godkänt inträdesprov på motsvarande 
nivå till sjuksköterskeskola.”

skolutbildning styrkt genom examens-, 
utbildnings- eller annat behörighetsbevis 
utfärdat av de behöriga myndigheterna 
eller organen i en medlemsstat eller bevis 
på godkänt inträdesprov på motsvarande 
nivå till sjuksköterskeskola eller en 
likvärdig utbildning.”

Or. de

Ändringsförslag 470
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. För att bli antagen till utbildning till 
sjuksköterska med ansvar för allmän hälso-
och sjukvård ska det krävas tolv års allmän 
skolutbildning styrkt genom examens-, 
utbildnings- eller annat behörighetsbevis 
utfärdat av de behöriga myndigheterna 
eller organen i en medlemsstat eller bevis 
på godkänt inträdesprov på motsvarande 
nivå till sjuksköterskeskola.”

”1. För att bli antagen till utbildning till 
sjuksköterska med ansvar för allmän hälso-
och sjukvård ska det krävas minst tio av
tolv års allmän skolutbildning, som också 
måste avslutas under utbildningsperioden.
Tolv års allmän skolutbildning ska styrkas
genom examens-, utbildnings- eller annat 
behörighetsbevis utfärdat av de behöriga 
myndigheterna eller organen i en 
medlemsstat eller bevis på godkänt 
inträdesprov på motsvarande nivå.”

Or. en

Ändringsförslag 471
Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. För att bli antagen till utbildning till 
sjuksköterska med ansvar för allmän hälso-
och sjukvård ska det krävas tolv års allmän 
skolutbildning styrkt genom examens-, 
utbildnings- eller annat behörighetsbevis 
utfärdat av de behöriga myndigheterna 
eller organen i en medlemsstat eller bevis 
på godkänt inträdesprov på motsvarande 
nivå till sjuksköterskeskola.”

”1. För att bli antagen till utbildning till 
sjuksköterska med ansvar för allmän hälso-
och sjukvård ska det krävas tio års allmän 
skolutbildning styrkt genom examens-, 
utbildnings- eller annat behörighetsbevis 
utfärdat av de behöriga myndigheterna 
eller organen i en medlemsstat eller bevis 
på godkänt inträdesprov på motsvarande 
nivå till sjuksköterskeskola.”

Or. de

Ändringsförslag 472
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. För att bli antagen till utbildning till 
sjuksköterska med ansvar för allmän hälso-
och sjukvård ska det krävas tolv års allmän 
skolutbildning styrkt genom examens-, 
utbildnings- eller annat behörighetsbevis 
utfärdat av de behöriga myndigheterna 
eller organen i en medlemsstat eller bevis 
på godkänt inträdesprov på motsvarande 
nivå till sjuksköterskeskola.”

”1. För att bli antagen till utbildning till 
sjuksköterska med ansvar för allmän hälso-
och sjukvård ska det krävas tolv års allmän 
skolutbildning alternativt tolv års 
skolutbildning inklusive yrkesutbildning,
styrkt genom examens-, utbildnings- eller 
annat behörighetsbevis utfärdat av de 
behöriga myndigheterna eller organen i en 
medlemsstat eller bevis på godkänt 
inträdesprov på motsvarande nivå till 
sjuksköterskeskola.”

Or. fi

Ändringsförslag 473
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led a



PE498.002v01-00 44/96 AM\916301SV.doc

SV

Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. För att bli antagen till utbildning till 
sjuksköterska med ansvar för allmän hälso-
och sjukvård ska det krävas tolv års allmän 
skolutbildning styrkt genom examens-, 
utbildnings- eller annat behörighetsbevis 
utfärdat av de behöriga myndigheterna 
eller organen i en medlemsstat eller bevis 
på godkänt inträdesprov på motsvarande 
nivå till sjuksköterskeskola.”

”1. För att bli antagen till utbildning till 
sjuksköterska med ansvar för allmän hälso-
och sjukvård ska det krävas minst tio års
allmän skolutbildning styrkt genom 
examens-, utbildnings- eller annat 
behörighetsbevis utfärdat av de behöriga 
myndigheterna eller organen i en 
medlemsstat eller bevis på godkänt 
inträdesprov på motsvarande nivå till 
sjuksköterskeskola.”

Or. de

Ändringsförslag 474
Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. För att bli antagen till utbildning till 
sjuksköterska med ansvar för allmän hälso-
och sjukvård ska det krävas tolv års allmän 
skolutbildning styrkt genom examens-, 
utbildnings- eller annat behörighetsbevis 
utfärdat av de behöriga myndigheterna 
eller organen i en medlemsstat eller bevis 
på godkänt inträdesprov på motsvarande 
nivå till sjuksköterskeskola.”

”1. För att bli antagen till utbildning till 
sjuksköterska med ansvar för allmän hälso-
och sjukvård ska det krävas tolv års allmän 
skolutbildning, med en övergångsperiod 
på fem år från datumet för 
ikraftträdandet av detta direktiv, styrkt 
genom examens-, utbildnings- eller annat 
behörighetsbevis utfärdat av de behöriga 
myndigheterna eller organen i en 
medlemsstat eller bevis på godkänt 
inträdesprov på motsvarande nivå till 
sjuksköterskeskola.”

Or. en

Motivering

Kvaliteten på utbildningen måste höjas om det ska vara möjligt att förbättra 
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sjuksköterskornas kompetens i dagens alltmer komplexa hälso- och sjukvårdssystem. Många 
medlemsstater tillämpar redan kravet på tolv års allmän utbildning för antagning till 
sjuksköterskeskolor. För de medlemsstater som har lägre krav på fullgjord allmän utbildning 
bör en övergångsperiod på fem år införas för att undvika problem på arbetsmarknaden. För 
det andra ska medlemsstaterna kunna visa att deras utbildning håller en likvärdig kvalitet.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. För att bli antagen till utbildning till 
sjuksköterska med ansvar för allmän hälso-
och sjukvård ska det krävas tolv års allmän 
skolutbildning styrkt genom examens-, 
utbildnings- eller annat behörighetsbevis 
utfärdat av de behöriga myndigheterna 
eller organen i en medlemsstat eller bevis 
på godkänt inträdesprov på motsvarande 
nivå till sjuksköterskeskola.”

”1. För att bli antagen till utbildning till 
sjuksköterska med ansvar för allmän hälso-
och sjukvård ska det krävas”

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. För att bli antagen till utbildning till 
sjuksköterska med ansvar för allmän hälso-
och sjukvård ska det krävas tolv års allmän 
skolutbildning styrkt genom examens-, 

”1. För att bli antagen till utbildning till 
sjuksköterska med ansvar för allmän hälso-
och sjukvård ska det krävas minst tio års
allmän skolutbildning styrkt genom 
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utbildnings- eller annat behörighetsbevis 
utfärdat av de behöriga myndigheterna 
eller organen i en medlemsstat eller bevis 
på godkänt inträdesprov på motsvarande 
nivå till sjuksköterskeskola.”

examens-, utbildnings- eller annat 
behörighetsbevis utfärdat av de behöriga 
myndigheterna eller organen i en 
medlemsstat eller bevis på godkänt 
inträdesprov på motsvarande nivå till 
sjuksköterskeskola.”

Or. de

Motivering

Genom att behålla en obligatorisk tioårig skolgång före den egentliga yrkesutbildningen till 
sjuksköterska beaktas utbildningssystemen i medlemsstater som har praktiskt inriktade
utbildningssystem med yrkesskolor som varvar teori och praktik. De har visat sig mycket 
konkurrenskraftiga p.g.a. den höga yrkesmässiga och sociala kompetens som uppnås i sådana 
utbildningssystem.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led a (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 1 – stycke a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a. minst tio års allmän skolutbildning 
styrkt genom examens-, utbildnings- eller 
annat behörighetsbevis utfärdat av de 
behöriga myndigheterna eller organen i 
en medlemsstat eller bevis på godkänt 
inträdesprov på motsvarande nivå till 
sjuksköterskeskola, eller

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led a (nytt)
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Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 1 – stycke a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a. Antagningskraven till utbildning till 
sjuksköterska med ansvar för allmän 
hälso- och sjukvård enligt punkt 1 är 
uppfyllda också när man efter minst tio 
års fullföljd skolutbildning är behörig att 
påbörja en praktiskt inriktad utbildning 
till sjuksköterska samtidigt som man går i 
en yrkesskola för hälso- och sjukvård.

Or. de

Motivering

Genom att behålla en obligatorisk tioårig skolgång före den egentliga yrkesutbildningen till 
sjuksköterska och utformningen av en ”likvärdig nivå” beaktas utbildningssystemen i 
medlemsstater som har praktiskt inriktade utbildningssystem med yrkesskolor som varvar 
teori och praktik. De har visat sig mycket konkurrenskraftiga p.g.a. den höga yrkesmässiga 
och sociala kompetens som uppnås i sådana utbildningssystem.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led a (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b. examens-, utbildnings- eller annat 
behörighetsbevis som på grundval av tolv 
års allmän skolutbildning ger tillträde till 
universitet eller högskola som tillerkänts 
likvärdig ställning.

Or. en
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Ändringsförslag 480
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led b
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i enlighet med artikel 
58a ha befogenhet att anta delegerade akter 
om ändring av förteckningen i punkt 5.2.1 i 
bilaga V, i syfte att anpassa den till den 
utbildningsmässiga, vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen.

Kommissionen ska, efter att ha genomfört 
samråd med yrkesorgan i enlighet med 
artikel 58a (ny) och efter att ha tagit till 
sig deras förslag, i enlighet med artikel 
58a ha befogenhet att anta delegerade akter 
om anpassning av de minimilängder på 
utbildningen som avses i punkt 5.1.3 i 
bilaga V, med hänsyn till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 481
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led b
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i enlighet med artikel 
58a ha befogenhet att anta delegerade akter 
om ändring av förteckningen i punkt 5.2.1 i 
bilaga V, i syfte att anpassa den till den 
utbildningsmässiga, vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen.

Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter om ändring av 
förteckningen i punkt 5.2.1 i bilaga V, i 
syfte att anpassa den till den 
utbildningsmässiga, vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen samt utvecklingen
inom sjuksköterskeyrket.

Or. en
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Ändringsförslag 482
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbildningen till sjuksköterska med ansvar 
för allmän hälso- och sjukvård ska omfatta 
minst tre års utbildning bestående av
minst 4 600 timmars teoretisk och klinisk 
undervisning, varav den teoretiska 
undervisningen ska utgöra minst en 
tredjedel och den kliniska undervisningen 
minst hälften av den föreskrivna 
minimitiden för utbildningen. 
Medlemsstaterna får ge partiell dispens för 
personer som genomgått en del av denna 
utbildning inom ramen för annan 
utbildning på minst motsvarande nivå.

Utbildningen till sjuksköterska med ansvar 
för allmän hälso- och sjukvård ska omfatta 
minst 4 600 timmars teoretisk och klinisk 
undervisning, varav den teoretiska 
undervisningen ska utgöra minst en 
tredjedel och den kliniska undervisningen 
minst hälften av den föreskrivna 
minimitiden för utbildningen. 
Medlemsstaterna får ge partiell dispens för 
personer som genomgått en del av denna 
utbildning inom ramen för annan 
utbildning på minst motsvarande nivå.

Or. en

Ändringsförslag 483
Mikael Gustafsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbildningen till sjuksköterska med ansvar 
för allmän hälso- och sjukvård ska omfatta 
minst tre års utbildning bestående av minst 
4 600 timmars teoretisk och klinisk 
undervisning, varav den teoretiska 
undervisningen ska utgöra minst en 
tredjedel och den kliniska undervisningen 
minst hälften av den föreskrivna 
minimitiden för utbildningen. 
Medlemsstaterna får ge partiell dispens 

Utbildningen till sjuksköterska med ansvar
för allmän hälso- och sjukvård ska beslutas 
av medlemsstaterna, men ska omfatta 
minst tre års utbildning bestående av minst 
4 600 timmars teoretisk och klinisk 
undervisning, varav den teoretiska 
undervisningen ska utgöra minst en 
tredjedel och den kliniska undervisningen 
minst hälften av den föreskrivna 
minimitiden för utbildningen.
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för personer som genomgått en del av 
denna utbildning inom ramen för annan 
utbildning på minst motsvarande nivå.

Or. en

Ändringsförslag 484
Phil Prendergast

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 - led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbildningen till sjuksköterska med ansvar 
för allmän hälso- och sjukvård ska omfatta 
minst tre års utbildning bestående av minst 
4 600 timmars teoretisk och klinisk 
undervisning, varav den teoretiska 
undervisningen ska utgöra minst en 
tredjedel och den kliniska undervisningen 
minst hälften av den föreskrivna 
minimitiden för utbildningen. 
Medlemsstaterna får ge partiell dispens för 
personer som genomgått en del av denna 
utbildning inom ramen för annan 
utbildning på minst motsvarande nivå.

Utbildningen till sjuksköterska med ansvar 
för allmän hälso- och sjukvård ska omfatta 
minst tre års utbildning, eller ett likvärdigt 
antal ECTS-meritpoäng, bestående av 
minst 4 600 timmars teoretisk och klinisk 
undervisning, varav den teoretiska 
undervisningen ska utgöra minst en 
tredjedel och den kliniska undervisningen 
minst hälften av den föreskrivna 
minimitiden för utbildningen. 
Medlemsstaterna får ge partiell dispens för 
personer som genomgått en del av denna 
utbildning inom ramen för annan 
utbildning på minst motsvarande nivå.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led ca (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 4 (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den teoretiska utbildningen är den del 
av sjuksköterskeutbildningen då 
sjuksköterskorna förvärvar den kunskap, 
de färdigheter och den kompetens i yrket 
som krävs enligt punkterna 6 och 7. 
Utbildningen ska ges av sjukvårdslärare 
och andra behöriga personer, vid 
universitet och högskolor som tillerkänts 
likvärdig ställning eller vid 
sjuksköterskeskolor.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led cb (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 5 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Med den kliniska undervisningen avses 
den del av sjuksköterskeutbildningen där 
den studerande, som medlem i ett 
arbetslag och i direkt kontakt med friska 
eller sjuka enskilda personer och/eller 
grupper, lär sig att planera, utföra och 
bedöma en sjuksköterskas samlade 
vårduppgifter på grundval av förvärvade 
kunskaper och färdigheter. De 
sjuksköterskestuderande ska inte bara 
lära sig att ingå i ett arbetslag, utan även 
att leda ett arbetslag och organisera en 
sjuksköterskas samlade vårduppgifter, 
inklusive undervisning i hälsovård för 
enskilda personer och mindre grupper vid 
vårdinrättningar eller ute i samhället.
Denna utbildning ska äga rum på sjukhus
och vid andra vårdinrättningar samt ute i 
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samhället under de undervisande 
sjuksköterskornas ansvar i samarbete med 
och med stöd av andra utbildade 
sjuksköterskor. Även annan behörig 
personal kan medverka i denna 
undervisning.
De sjuksköterskestuderande ska delta i 
verksamheten på avdelningarna i fråga i 
den mån denna bidrar till deras 
utbildning och gör att de kan ta på sig det 
ansvar som är förbundet med en 
sjuksköterskas vårduppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 487
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led d
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 7:

utgår

”
Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter för att specificera 
följande:
(a) Graden av tillräcklighet när det gäller 
kunskaper i de vetenskaper som den 
allmänna hälso- och sjukvården bygger 
på enligt punkt 6a, i linje med den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
och den erforderliga kompetens som 
sådana kunskaper bör medföra, i linje 
med den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen och den senaste 
utvecklingen inom utbildning.
(b) Graden av tillräcklighet när det gäller 
kunskaper på de områden som avses i 
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punkt 6a och den erforderliga kompetens 
som sådana kunskaper bör medföra, i 
linje med den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen och den senaste 
utvecklingen inom utbildning.
(c) Graden av tillräcklighet när det gäller 
kunskaper på de områden som avses i 
punkt 6b och den erforderliga kompetens 
som sådana kunskaper bör medföra, i 
linje med den vetenskapliga utvecklingen 
och den senaste utvecklingen inom 
utbildning.
(d) Graden av tillräcklighet när det gäller 
klinisk erfarenhet enligt punkt 6c och den 
erforderliga kompetens som sådan 
tillräcklig klinisk erfarenhet bör medföra, 
i linje med den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen och den senaste 
utvecklingen inom utbildning.
”

Or. de

Ändringsförslag 488
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led da (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 - punkt 7 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Jämförbarhet kan man också uppnå 
genom en gemensam definition av 
läranderesultat. Den som uppfyller i 
förväg angivna krav på kvalifikationer 
och andra krav får rätt att använda en 
yrkestitel.

Or. de
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Ändringsförslag 489
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led d
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter för att specificera 
följande:

Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a, efter att ha genomfört samråd 
med yrkesorgan i enlighet med artikel 58a 
(ny) och efter att ha tagit till sig deras 
förslag, ha befogenhet att anta delegerade 
akter för att specificera följande:

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led d
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter för att specificera 
följande:

Examensbevis för sjuksköterskor med 
ansvar för allmän hälso- och sjukvård ska 
visa att personen i fråga åtminstone kan 
tillämpa följande kunskaper, färdigheter 
och grundläggande kompetens, vare sig 
utbildningen har skett vid universitet, en 
högskola som tillerkänts likvärdig 
ställning eller en sjuksköterskeskola:

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led d
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Graden av tillräcklighet när det gäller 
kunskaper i de vetenskaper som den 
allmänna hälso- och sjukvården bygger 
på enligt punkt 6 a, i linje med den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
och den erforderliga kompetens som 
sådana kunskaper bör medföra, i linje 
med den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen och den senaste 
utvecklingen inom utbildning.

(a) Kompetens att ta fullt ansvar för att 
planera, organisera och utföra en 
sjuksköterskas vårduppgifter vid 
behandling av patienter på grundval av 
den kunskap och de färdigheter som 
förvärvats i enlighet med punkt 6 a, b och 
c.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led d
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Graden av tillräcklighet när det gäller 
kunskaper på de områden som avses i 
punkt 6a och den erforderliga kompetens 
som sådana kunskaper bör medföra, i 
linje med den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen och den senaste 
utvecklingen inom utbildning.

(b) Kompetens att arbeta effektivt 
tillsammans med andra aktörer inom 
hälso- och sjukvårdssektorn, däribland 
deltagande i praktikutbildning för hälso-
och sjukvårdspersonal på grundval av den 
kunskap och kompetens som förvärvats i 
enlighet med punkt 6 d och e.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led d
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Graden av tillräcklighet när det gäller 
kunskaper på de områden som avses i 
punkt 6b och den erforderliga kompetens 
som sådana kunskaper bör medföra, i 
linje med den vetenskapliga utvecklingen 
och den senaste utvecklingen inom 
utbildning.

(c) Kompetens att tillhandahålla 
rådgivning åt enskilda personer, familjer 
och grupper om en hälsosam livsstil och 
egenvård på grundval av den kunskap och
kompetens som förvärvats i enlighet med
punkt 6 a och b.

Or. en

Ändringsförslag 494
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 - led d (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Följande kompetenser ska under alla 
omständigheter betraktas som minimikrav 
för sjuksköterskor med ansvar för allmän 
hälso- och sjukvård:
Beslutsfattande
Kompetens att ta hela ansvaret för 
diagnos, planering, utförande och 
bedömning av sjukvård när de behandlar 
patienter på grundval av den kunskap och 
de färdigheter och förhållningssätt som 
har förvärvats och utvecklats under 
utbildningen, baserat på bästa tillgängliga 
vetenskapliga praxis och med beaktande 
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av etiska regler för sjuksköterskor.
Samarbete och lagarbete
Kompetens att arbeta effektivt 
tillsammans med andra aktörer inom 
hälso- och sjukvårdssektorn, däribland 
övervakning av sjukvårdsbiträden eller 
annan sjukvårdspersonal på grundval av 
den kunskap och de färdigheter och 
förhållningssätt som har förvärvats och 
utvecklats under utbildningen, baserat på 
bästa tillgängliga vetenskapliga praxis 
och med beaktande av etiska regler för 
sjuksköterskor.
Hälsovårdsfrämjande verksamhet
Kompetens att tillhandahålla rådgivning 
åt enskilda personer, familjer och grupper 
om en hälsosam livsstil och egenvård på 
grundval av den kunskap och de 
färdigheter och förhållningssätt som har 
förvärvats och utvecklats under 
utbildningen, baserat på bästa tillgängliga 
vetenskapliga praxis och med beaktande 
av etiska regler för sjuksköterskor.

Or. es

Ändringsförslag 495
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 23a (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 33a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Artikel 33 ska utgå.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att avskaffa de särskilda kraven för rumänska och polska sjuksköterskor 
med ansvar för allmän hälso- och sjukvård som har slutfört sin utbildning före 
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EU-anslutningen. Rumänska sjuksköterskor har genomgått fortlöpande utbildningsprogram 
som anordnas av sammanslutningen för sjuksköterskor, barnmorskor och 
sjukvårdsassistenter, och har därför uppdaterat sina kompetenser. Många av de berörda 
sjuksköterskorna har dessutom genomgått kompletterande utbildning vid specialiserade 
universitet. Det finns följaktligen ingen anledning att behålla dessa bestämmelser.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 23 – led aa (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Artikel 33 andra stycket ska utgå.

Or. en

Motivering

Alla sjuksköterskor i Polen, oavsett om de har utbildat sig enligt nuvarande eller tidigare 
utbildningssystem, har samma kompetens. Enligt polska rättsliga bestämmelser är 
sjuksköterskor skyldiga att fortlöpande uppdatera sina kunskaper och yrkesfärdigheter. 
Kvalifikationer som förvärvats av polska sjuksköterskor före Polens anslutning till EU bör 
därför erkännas på grundval av principen om förvärvade rättigheter i enlighet med artikel 23 
i direktivet. Artikel 33 andra stycket ska därför upphävas.

Ändringsförslag 497
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 23 – led ba (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 33 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) De nya bestämmelser som anges i 
artikel 31.1 ifrågasätter inte de rättigheter 
som förvärvats av sjuksköterskor med 
ansvar för allmän hälso- och sjukvård 
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vilka påbörjat en utbildning som uppfyller 
utbildningskraven upp till tio år före 
införlivandet av detta direktiv.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 23 – led b
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska erkänna de bevis 
på formella kvalifikationer för 
sjuksköterska som utfärdats i Polen till 
sjuksköterskor vars utbildning avslutades 
före den 1 maj 2004 utan att uppfylla 
minimikraven för utbildning enligt 
artikel 31, och som bestyrks genom en 
kandidatexamen som grundar sig på ett 
särskilt kompletteringsprogram som 
beskrivs i artikel 11 i lagen av den 
20 april 2004 om ändring av lagen om 
sjuksköterske- och barnmorskeyrkena och 
om några andra rättsakter (Republiken 
Polens officiella tidning av den 30 april 
2004, nr 92, punkt 885) och i 
hälsovårdsministerns förordning av den
12 april 2010 om ändring av 
hälsovårdsministerns förordning av den
11 maj 2004 om närmare bestämmelser för 
utbildning av sjuksköterskor och 
barnmorskor som har examensbevis från 
gymnasieskola (avgångsbetyg —
studentexamen) och som har avslutat sin 
utbildning vid medicinskt gymnasium eller 
vårdskolor med sjuksköterske- och 
barnmorskeutbildning (Republiken Polens 
officiella tidning av den 21 april 2010,
nr 65, punkt 420), i syfte att kontrollera att 
vederbörande har en kunskaps- och 

3. Medlemsstaterna ska erkänna de bevis 
på formella kvalifikationer för 
sjuksköterska som utfärdats i Polen till 
sjuksköterskor vars utbildning avslutades 
före den 1 maj 2004 utan att uppfylla 
minimikraven för utbildning enligt 
artikel 31, och som bestyrks genom en 
kandidatexamen som grundar sig på ett 
särskilt kompletteringsprogram som 
beskrivs i artikel 11 i lagen av den 
20 april 2004 om ändring av lagen om 
sjuksköterske- och barnmorskeyrkena och 
om några andra rättsakter (Republiken 
Polens officiella tidning av den 30 april 
2004, nr 92, punkt 885) och i 
hälsovårdsministerns förordning av den 
11 maj 2004 om närmare bestämmelser för 
utbildning av sjuksköterskor och 
barnmorskor som har examensbevis från 
gymnasieskola (avgångsbetyg —
studentexamen) och som har avslutat sin 
utbildning vid medicinskt gymnasium eller 
vårdskolor med sjuksköterske- och 
barnmorskeutbildning (Republiken Polens 
officiella tidning av den 13 maj 2004 nr 
110, punkt 1170, med ytterligare 
ändringar), som ersätts av artikel 55.2 i
lagen av den 15 juli 2011 om 
sjuksköterske- och barnmorskeyrkena
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kompetensnivå som är jämförbar med 
nivån för sjuksköterskor med de 
kvalifikationer som, i Polens fall, anges i 
punkt 5.2.2 i bilaga V.

(Republiken Polens officiella tidning av 
den 23 augusti 2011 nr 174, punkt 1039), 
och i hälsovårdsministerns förordning av 
den 14 juni 2012 om närmare 
bestämmelser för högre utbildning av 
sjuksköterskor och barnmorskor som har 
examensbevis från gymnasieskola 
(avgångsbetyg — studentexamen) och 
som har avslutat sin utbildning vid 
medicinskt gymnasium eller 
sekundärutbildning med sjuksköterske-
och barnmorskeutbildning (Republiken 
Polens officiella tidning av den 6 juli 
2012, punkt 770), i syfte att kontrollera att 
vederbörande har en kunskaps- och 
kompetensnivå som är jämförbar med 
nivån för sjuksköterskor med de 
kvalifikationer som, i Polens fall, anges i
punkt 5.2.2 i bilaga V.

Or. en

Ändringsförslag 499
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 24 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den grundläggande tandläkarutbildningen 
ska omfatta minst fem års studier, eller ett 
likvärdigt antal ECTS-meritpoäng, och ska
minst inbegripa den utbildningsplan som 
anges i punkt 5.3.1 i bilaga V, vid 
universitet eller högskola som tillerkänts 
likvärdig ställning eller under tillsyn av ett 
universitet.

Den grundläggande tandläkarutbildningen 
ska omfatta minst fem års studier, eller
också ett likvärdigt antal 
ECTS-meritpoäng, och bestå av minst 
5 000 timmars teoretisk och praktisk 
undervisning på heltid som minst ska 
inbegripa den utbildningsplan som anges i 
punkt 5.3.1 i bilaga V, vid universitet eller 
högskola som tillerkänts likvärdig ställning 
eller under tillsyn av ett universitet.

Or. de
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Motivering

Tilldelningen av ECTS-meritpoäng skiljer sig kraftigt åt inom EU. ECTS-meritpoängen får 
inte ersätta de andra kriterierna utan kan endast fungera som kompletterande uppgifter.

Ändringsförslag 500
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 24 - led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den grundläggande tandläkarutbildningen 
ska omfatta minst fem års studier på heltid 
med teoretisk och praktisk undervisning, 
eller ett likvärdigt antal ECTS-meritpoäng, 
och ska minst inbegripa den 
utbildningsplan som anges i punkt 5.3.1 i 
bilaga V, vid universitet eller högskola som 
tillerkänts likvärdig ställning eller under 
tillsyn av ett universitet.

Den grundläggande tandläkarutbildningen 
ska omfatta minst fem års studier på heltid 
med teoretisk och praktisk undervisning, 
eller, som ett komplement, ett likvärdigt 
antal ECTS-meritpoäng som utgör minst 
5 000 timmar teoretisk och praktisk 
undervisning, och ska minst inbegripa den 
utbildningsplan som anges i punkt 5.3.1 i 
bilaga V, vid universitet eller högskola som 
tillerkänts likvärdig ställning eller under 
tillsyn av ett universitet. Medlemsstaterna 
får ge partiell dispens för personer som 
genomgått en del av denna utbildning 
inom ramen för en annan utbildning på 
minst motsvarande nivå och som minst 
inbegriper den utbildningsplan som anges 
i punkt 5.3.1 i bilaga V.

Or. en

Motivering

Klargörande av utbildningens varaktighet, för att undvika erkännande av examensbevis som 
erhållits genom utbildningsprogram med ett mindre detaljerat kursinnehåll. Hänvisningen till 
ECTS-meritpoäng bör vara kompletterande och inte ersätta antalet år, eftersom det inte finns 
ett enhetligt tillvägagångssätt för ECTS-meritpoäng. För att undvika onödig överlappning är 
det också viktigt att erkänna tidigare relevant utbildning inom en annan yrkesgren. En sådan 
bestämmelse finns redan för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård.
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Ändringsförslag 501
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 24 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 34 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den grundläggande tandläkarutbildningen 
ska omfatta minst fem års studier på heltid 
med teoretisk och praktisk undervisning, 
eller ett likvärdigt antal ECTS-
meritpoäng, och ska minst inbegripa den 
utbildningsplan som anges i punkt 5.3.1 i 
bilaga V, vid universitet eller högskola som 
tillerkänts likvärdig ställning eller under 
tillsyn av ett universitet.

Den grundläggande tandläkarutbildningen 
ska omfatta minst fem års studier, eller 
300 ECTS-meritpoäng, och bestå av minst 
5 000 timmars teoretisk och praktisk 
undervisning på heltid som minst ska
inbegripa den utbildningsplan som anges i
punkt 5.3.1 i bilaga V, vid universitet eller 
högskola som tillerkänts likvärdig ställning 
eller under tillsyn av ett universitet.

Or. en

Ändringsförslag 502
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 24 – led a (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 34 – punkt 2 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den grundläggande 
tandläkarutbildningen ska omfatta minst 
fem års studier eller bestå av minst 
5 000 timmars teoretisk och praktisk 
undervisning på heltid, eller ett likvärdigt 
antal ECTS-meritpoäng, som minst ska 
inbegripa den utbildningsplan som anges 
i punkt 5.3.1 i bilaga V, vid universitet 
eller högskola som tillerkänts likvärdig 
ställning eller under tillsyn av ett 
universitet. Medlemsstaterna får ge 
partiell dispens för personer som 
genomgått en del av denna utbildning 
inom ramen för en annan utbildning på 
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minst motsvarande nivå och som minst 
inbegriper den utbildningsplan som anges 
i punkt 5.3.1 i bilaga V.

Or. en

Ändringsförslag 503
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 24 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 34 – punkt 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i enlighet med artikel 
58a ha befogenhet att anta delegerade akter 
om anpassning av förteckningen i 
punkt 5.3.1 i bilaga V, i syfte att anpassa 
den till den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.

Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a, efter att ha genomfört samråd 
med yrkesorgan i enlighet med artikel 58a 
(ny) och efter att ha tagit till sig deras 
förslag, ha befogenhet att anta delegerade 
akter om anpassning av förteckningen i 
punkt 5.3.1 i bilaga V, i syfte att anpassa 
den till den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 504
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 24 – led aa (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) I punkt 3 ska sista stycket ersättas 
med följande:
Denna utbildning ska ge yrkesutövarna 
nödvändiga färdigheter för att utöva alla 
verksamheter som omfattar 
hälsofrämjande och särskilda 
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förebyggande åtgärder på individuell nivå 
och samhällsnivå, diagnos och 
behandling, inklusive anatomisk och 
funktionell rehabilitering av alla 
patologier och anomalier i hårda och 
mjuka vävnader i och runt munnen samt 
tuggapparaten.

Or. en

Motivering

Uppdatering av kraven på tandläkarutbildning i syfte att anpassa dem till gällande praxis.

Ändringsförslag 505
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 24 – led b
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

”
Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter för att specificera 
följande:
(a) Graden av tillräcklighet när det gäller 
kunskaper i de vetenskaper som 
tandläkarverksamheten bygger på och 
graden av insikt i vetenskapliga metoder 
enligt punkt 3a, och den erforderliga 
kompetens som sådana kunskaper och 
insikter bör medföra, i linje med den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
och den senaste utvecklingen inom 
utbildning.
(b) Graden av tillräcklighet när det gäller 
kunskaper på de områden som avses i 
punkt 3b och den erforderliga kompetens 
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som sådana kunskaper bör medföra, i 
linje med den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen och den senaste 
utvecklingen inom utbildning.
(c) Graden av tillräcklighet när det gäller 
kunskaper på de områden som avses i 
punkt 3c och den erforderliga kompetens 
som sådana kunskaper bör medföra, i 
linje med den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.
(d) Graden av tillräcklighet när det gäller 
kunskaper om kliniska discipliner och 
metoder enligt punkt 3d och den 
erforderliga kompetens som sådana 
kunskaper bör medföra, i linje med den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen.
(e) Graden av tillräcklighet när det gäller 
klinisk erfarenhet enligt punkt 3e, i linje 
med den senaste utvecklingen inom 
utbildning.
”

Or. de

Ändringsförslag 506
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 24 – led b
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter för att specificera 
följande:

Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a, efter att ha genomfört samråd 
med yrkesorgan i enlighet med artikel 58a 
(ny) och efter att ha tagit till sig deras 
förslag, ha befogenhet att anta delegerade 
akter för att specificera följande:

Or. en
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Ändringsförslag 507
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 25 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbildning till specialisttandläkare på 
heltid ska omfatta minst tre år, eller ett 
likvärdigt antal ECTS-meritpoäng, och ska 
ske under tillsyn av behöriga myndigheter 
eller organ. Den tandläkare som utbildas 
till specialisttandläkare ska personligen 
medverka i utbildningen och bära en viss 
del av ansvaret för den berörda 
verksamheten.

Utbildning till specialisttandläkare på 
heltid ska omfatta minst tre år, eller också
ett likvärdigt antal ECTS-meritpoäng, och 
ska ske under tillsyn av behöriga 
myndigheter eller organ. Den tandläkare 
som utbildas till specialisttandläkare ska 
personligen medverka i utbildningen och 
bära en viss del av ansvaret för den berörda 
verksamheten.

Or. de

Motivering

Tilldelningen av ECTS-meritpoäng skiljer sig kraftigt åt inom EU. ECTS-meritpoängen får 
inte ersätta de andra kriterierna utan kan endast fungera som kompletterande uppgifter.

Ändringsförslag 508
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 25 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 35 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska i enlighet med artikel 
58a ha befogenhet att anta delegerade akter 
om anpassning av den minimilängd på 
utbildningen som avses i punkt 2, i syfte att 
anpassa den till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen.

4. Kommissionen ska, efter att ha 
genomfört samråd med yrkesorgan i 
enlighet med artikel 58a (ny) och efter att 
ha tagit till sig deras förslag, i enlighet 
med artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter om anpassning av de 
minimilängder på utbildningen som avses i 
punkt 5.1.3 i bilaga V, med hänsyn till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen.
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Or. en

Ändringsförslag 509
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 25 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 35 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att uppdatera detta direktiv mot 
bakgrund av ändringar av nationell 
lagstiftning ska kommissionen i enlighet 
med artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter om tillägg av nya 
specialistområden för tandläkare i 
punkt 5.3.3 i bilaga V, förutsatt att dessa är 
gemensamma för minst en tredjedel av 
medlemsstaterna.

I syfte att uppdatera detta direktiv mot 
bakgrund av ändringar av nationell 
lagstiftning ska kommissionen i enlighet 
med artikel 58a, efter att ha genomfört 
samråd med yrkesorgan i enlighet med 
artikel 58a (ny) och efter att ha tagit till 
sig deras förslag, ha befogenhet att anta 
delegerade akter för att specificera 
följande: om tillägg av nya 
specialistområden för tandläkare i 
punkt 5.3.3 i bilaga V, förutsatt att dessa är 
gemensamma för minst en tredjedel av 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 510
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 25a (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 36 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) I artikel 36 ska tredje stycket 
ersättas med följande:
3. Medlemsstaterna ska se till att 
tandläkare har allmänt tillträde till och 
kan utöva verksamheter som omfattar 
hälsofrämjande och särskilda 
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förebyggande åtgärder på individuell nivå 
och samhällsnivå, diagnos och 
behandling, inklusive anatomisk och 
funktionell rehabilitering av alla 
patologier och anomalier i hårda och 
mjuka vävnader i och runt munnen samt 
tuggapparaten, med beaktande av 
yrkesetiska lagar och förordningar på de 
referensdatum som anges i punkt 5.3.2 i 
bilaga V.

Or. en

Motivering

Uppdatering av de verksamheter som ska utföras av tandläkare. Tandläkarna utövar redan 
dessa verksamheter.

Ändringsförslag 511
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 26 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbildningen för veterinärer ska 
sammanlagt omfatta minst fem års studier 
på heltid med teoretisk och praktisk 
undervisning, eller ett likvärdigt antal 
ECTS-meritpoäng, och ska minst inbegripa 
den utbildningsplan som anges i punkt 
5.4.1 i bilaga V, vid universitet eller 
högskola som tillerkänts likvärdig ställning 
eller under tillsyn av ett universitet.

Utbildningen för veterinärer ska 
sammanlagt omfatta minst fem års studier 
på heltid med teoretisk och praktisk 
undervisning, eller också ett likvärdigt 
antal ECTS-meritpoäng, och ska minst 
inbegripa den utbildningsplan som anges i 
punkt 5.4.1 i bilaga V, vid universitet eller 
högskola som tillerkänts likvärdig ställning 
eller under tillsyn av ett universitet.

Or. de

Ändringsförslag 512
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 26 – led a
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Direktiv 2005/36/EG
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i enlighet med artikel 
58a ha befogenhet att anta delegerade akter 
om anpassning av förteckningen i 
punkt 5.4.1 i bilaga V, i syfte att anpassa 
den till den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.

Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a, efter att ha genomfört samråd 
med yrkesorgan i enlighet med artikel 58a 
(ny) och efter att ha tagit till sig deras 
förslag, ha befogenhet att anta delegerade 
akter om anpassning av förteckningen i 
punkt 5.4.1 i bilaga V, i syfte att anpassa 
den till den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 513
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 26 – led aa (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Punkt 3 ska ersättas med följande:
”3. Utbildningen för veterinärer ska 
garantera att den berörda personen har 
förvärvat följande kunskaper och 
färdigheter:
a) Tillräckliga kunskaper om de 
vetenskaper som veterinärverksamheten 
bygger på. 
b) Tillräckliga kunskaper om friska djurs 
anatomi och funktioner, djurhållning och 
reproduktion, husdjurshygien i allmänhet 
samt djurens utfordring, inklusive 
framställnings- och lagringsmetoder för 
foder som svarar mot deras behov.
c) Tillräckliga kunskaper om djurs 
beteende och djurskydd.
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d) Tillräckliga kunskaper om orsaker, art, 
förlopp, följder, diagnos och behandling 
av sjukdomar hos djur, vare sig det gäller 
enskilda djur eller besättningar, inklusive 
särskilda kunskaper om sjukdomar som 
kan överföras till människan.
e) Tillräckliga kunskaper om 
förebyggande medicin.
f) Erforderlig kompetens för att samla in, 
förpacka, förvara och transportera prover 
samt för att göra elementära 
laboratorieanalyser och tolka 
analysresultaten.
g) Tillräckliga kunskaper om hygien och 
metoder vid produktion och framställning 
av samt handel med animaliska livsmedel 
eller livsmedel av animaliskt ursprung 
avsedda för människoföda, och den 
erforderliga kompetens som sådana 
kunskaper bör medföra för att förstå och 
förklara god hygienisk praxis vid gården 
samt för att delta i hälsoinspektioner före 
och efter slakt.
h) Kunskaper om den deskriptiva 
epidemiologins allmänna principer och 
den erforderliga kompetens som sådana 
kunskaper bör medföra för att delta i en 
epidemiologisk undersökning.
i) Erforderlig kompetens för att delta i 
program för förebyggande eller kontroll 
av smittsamma, nya eller återkommande 
zoonotiska sjukdomar.
j) Erforderlig kompetens för att på ett 
ansvarsfullt och förnuftigt sätt använda 
veterinärprodukter avsedda för att 
förebygga, behandla, kontrollera eller 
utrota skadedjur på djur eller 
djursjukdomar i syfte att förebygga 
resistensrisker, bland annat 
antibiotikaresistens, garantera en säker 
livsmedelskedja samt skydda miljön och 
djurhälsan.
k) Kunskaper om sanitära krav för 
insamling och behandling av djurkroppar 
och smittsamt kliniskt avfall samt 
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erforderlig kompetens för att sterilisera 
materiel och göra kirurgiska ingrepp 
under aseptiska förhållanden.
l) Erforderlig kompetens för att certifiera 
enskilda djurs eller besättningars hälsa 
med avseende på sjukdomar, med respekt 
för etik och yrkesregler.
m) Tillräckliga kunskaper om lagar och 
andra författningar som rör de områden 
som finns uppräknade ovan.
n) Tillräcklig klinisk och praktisk 
erfarenhet under lämplig handledning.”

Or. fr

Ändringsförslag 514
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 26 – led b
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

”
Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter för att specificera 
följande:
(a) Graden av tillräcklighet när det gäller 
kunskaper i de vetenskaper som avses i 
punkt 3 a och den erforderliga kompetens 
som sådana kunskaper bör medföra, i 
linje med den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.
(b) Graden av tillräcklighet när det gäller 
kunskaper om friska djurs anatomi och 
funktioner enligt punkt 3 b och den 
erforderliga kompetens som sådana 
kunskaper bör medföra, i linje med den 
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vetenskapliga och tekniska utvecklingen.
(c) Graden av tillräcklighet när det gäller 
kunskaper om djurs beteende, djurskydd 
och djursjukdomar enligt punkt 3 c och d 
och den erforderliga kompetens som 
sådana kunskaper bör medföra, i linje 
med den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.
(d) Graden av tillräcklighet när det gäller 
kunskaper om förebyggande medicin 
enligt punkt 3 e och den erforderliga 
kompetens som sådana kunskaper bör 
medföra, i linje med den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen.
(e) Graden av tillräcklighet när det gäller 
kunskaper på de områden som avses i 
punkt 3 f och den erforderliga kompetens 
som sådana kunskaper bör medföra, i 
linje med den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.
(f) Graden av tillräcklighet när det gäller 
klinisk och annan praktisk erfarenhet 
enligt punkt 3 h och den erforderliga 
kompetens som sådan erfarenhet bör 
medföra, i linje med den senaste 
utvecklingen inom utbildning.
”

Or. de

Ändringsförslag 515
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 26 – led b
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter för att specificera 

Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a, efter att ha genomfört samråd 
med yrkesorgan i enlighet med artikel 58a 
(ny) och efter att ha tagit till sig deras 



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

SV

följande: förslag, ha befogenhet att anta delegerade 
akter för att specificera följande:

Or. en

Ändringsförslag 516
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 27 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 40 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i enlighet med artikel 
58a ha befogenhet att anta delegerade akter 
om anpassning av förteckningen i 
punkt 5.5.1 i bilaga V, i syfte att anpassa 
den till den utbildningsmässiga, 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a, efter att ha genomfört samråd 
med yrkesorgan i enlighet med artikel 58a 
(ny) och efter att ha tagit till sig deras 
förslag, ha befogenhet att anta delegerade 
akter om anpassning av förteckningen i 
punkt 5.5.1 i bilaga V, i syfte att anpassa 
den till den utbildningsmässiga, 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 517
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 27 – led b
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 40 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Minst tolv års fullföljd allmän 
skolutbildning eller bevis på godkänt 
inträdesprov på motsvarande nivå till 
barnmorskeskola, för utbildningsväg I.

a) Minst tolv års fullföljd allmän 
skolutbildning alternativt tolv års 
skolutbildning inklusive yrkesutbildning
eller bevis på godkänt inträdesprov på 
motsvarande nivå till barnmorskeskola, för 
utbildningsväg I.
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Or. fi

Ändringsförslag 518
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 27 – led b
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 40 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Minst tolv års fullföljd allmän 
skolutbildning eller bevis på godkänt 
inträdesprov på motsvarande nivå till 
barnmorskeskola, för utbildningsväg I.

a) Minst tio års fullföljd allmän 
skolutbildning eller bevis på godkänt 
inträdesprov på motsvarande nivå till 
barnmorskeskola, för utbildningsväg I.

Or. de

Ändringsförslag 519
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 27 – led b
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 40 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Minst tolv års fullföljd allmän 
skolutbildning eller bevis på godkänt 
inträdesprov på motsvarande nivå till 
barnmorskeskola, för utbildningsväg I.

a) Minst tio års fullföljd allmän 
skolutbildning eller bevis på godkänt 
inträdesprov på motsvarande nivå till 
barnmorskeskola, för utbildningsväg I. 
Detta påverkar inte medlemsstaternas 
möjlighet att på nationell nivå föreskriva 
fler år av allmän skolgång som krav för 
att bli antagen till en utbildning.

Or. de

Motivering

De ökade utmaningarna inom hälso- och sjukvården kan inte mötas genom en längre 
skolgång, utan genom en bättre utbildning. Det går inte att jämföra skolsystemen i Europa 
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eftersom utbildningstraditionerna skiljer sig åt mellan länderna. Också mot bakgrund av den 
brist på personal som hotar inom hälsosektorn måste de skolsystem som historiskt sett vuxit
fram i medlemsländerna beaktas och inte förstöras i onödan.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 27 – led b
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 40 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Minst tolv års fullföljd allmän 
skolutbildning eller bevis på godkänt 
inträdesprov på motsvarande nivå till 
barnmorskeskola, för utbildningsväg I.

a) Minst tio års fullföljd allmän 
skolutbildning eller bevis på godkänt 
inträdesprov på motsvarande nivå till 
barnmorskeskola, för utbildningsväg I.

Or. de

Ändringsförslag 521
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 27 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 40 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter för att specificera 
följande:

Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a, efter att ha genomfört samråd 
med yrkesorgan i enlighet med artikel 58a 
(ny) och efter att ha tagit till sig deras 
förslag, ha befogenhet att anta delegerade 
akter för att specificera följande:

Or. en

Ändringsförslag 522
Cristian Silviu Buşoi
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 28
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 41 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Utbildning på heltid till barnmorska 
under minst tre år.

a) Utbildning på heltid till barnmorska 
under minst tre år, som består av minst 
5 000 timmars teoretisk och praktisk 
undervisning eller ett likvärdigt antal 
ECTS-meritpoäng. Medlemsstaterna får 
ge partiell dispens för personer som 
genomgått en del av denna utbildning 
inom ramen för en annan utbildning på 
minst motsvarande nivå.

Or. en

Motivering

Bestämmelsen om partiell dispens utvidgas till att omfatta barnmorskeyrket. Hänvisningen till 
ECTS-meritpoäng bör vara kompletterande, inte en ersättning.

Ändringsförslag 523
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 28
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 41 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Utbildning på heltid till barnmorska 
under minst tre år.

a) Utbildning på heltid till barnmorska 
under minst tre år som består av minst 
5 000 timmars teoretisk och praktisk 
undervisning, varav en tredjedel direkt 
klinisk praktik, eller ett likvärdigt antal 
ECTS-meritpoäng.

Or. fr
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Ändringsförslag 524
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 28 (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 41 – punkt 1 – led a – avsnitt i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) antingen förutsätter innehav av 
examens-, utbildnings- eller annat 
behörighetsbevis som innebär rätt att bli 
antagen till studier vid universitet eller 
högskolor eller, i annat fall, som styrker 
motsvarande kunskapsnivå, eller

Or. de

Motivering

Bestämmelserna i direktiv 2005/36/EG har visat sig fungera i praktiken och bör fortsätta att 
gälla.

Ändringsförslag 525
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 28 (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 41 – punkt 1 – led a – avsnitt ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) åtföljs av en tvåårig yrkespraktik, för 
vilken ett intyg utfärdas i enlighet med 
punkt 2;

Or. de

Motivering

Bestämmelserna i direktiv 2005/36/EG har visat sig fungera i praktiken och bör fortsätta att 
gälla.
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Ändringsförslag 526
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 28
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 41 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Utbildning på heltid till barnmorska 
under minst två år bestående av minst 
3 600 timmar, som förutsätter innehav av 
bevis på formella kvalifikationer som 
sjuksköterska med ansvar för allmän hälso-
och sjukvård enligt punkt 5.2.2 i bilaga V.

b) Utbildning på heltid till barnmorska 
under minst två år bestående av minst 
3 600 timmar, eller ett likvärdigt antal 
ECTS-meritpoäng, som förutsätter 
innehav av bevis på formella 
kvalifikationer som sjuksköterska med 
ansvar för allmän hälso- och sjukvård 
enligt punkt 5.2.2 i bilaga V.
Medlemsstaterna får ge partiell dispens 
för personer som genomgått en del av 
denna utbildning inom ramen för en 
annan utbildning på minst motsvarande 
nivå.

Or. en

Ändringsförslag 527
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 28
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 41 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utbildning på heltid till barnmorska 
under minst 18 månader bestående av 
minst 3 000 timmar, som förutsätter 
innehav av bevis på formella 
kvalifikationer som sjuksköterska med 
ansvar för allmän hälso- och sjukvård 
enligt punkt 5.2.2 i bilaga V och som 
åtföljs av ettårig yrkespraktik, för vilken ett 
intyg utfärdats i enlighet med punkt 2.

c) Utbildning på heltid till barnmorska 
under minst 18 månader bestående av 
minst 3 000 timmar, eller ett likvärdigt 
antal ECTS-meritpoäng, som förutsätter 
innehav av bevis på formella 
kvalifikationer som sjuksköterska med 
ansvar för allmän hälso- och sjukvård 
enligt punkt 5.2.2 i bilaga V och som 
åtföljs av ettårig yrkespraktik, för vilken ett 
intyg utfärdats i enlighet med punkt 2. 
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Medlemsstaterna får ge partiell dispens 
för personer som genomgått en del av 
denna utbildning inom ramen för en 
annan utbildning på minst motsvarande 
nivå.

Or. en

Motivering

I linje med tidigare ändringsförslag.

Ändringsförslag 528
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 29a (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 43a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Artikel 43a ska utgå.

Or. en

Motivering

I linje med ändringsförslaget om rumänska sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och 
sjukvård enligt systemet för förvärvade rättigheter.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 29a (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 43 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Artikel 43 tredje stycket ska utgå.
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Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 29b (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 43 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29b) Artikel 43.4 ska ändras på följande 
sätt:
Medlemsstaterna ska erkänna de bevis på 
formella kvalifikationer för sjuksköterska 
som utfärdats i Polen till sjuksköterskor 
vars utbildning avslutades före den 
1 maj 2004 utan att uppfylla 
minimikraven för utbildning enligt 
artikel 40, och som bestyrks genom en 
kandidatexamen som grundar sig på ett 
särskilt kompletteringsprogram som 
beskrivs i artikel 11 i lagen av den 
20 april 2004 om ändring av lagen om 
sjuksköterske- och barnmorskeyrkena och 
om några andra rättsakter (Republiken 
Polens officiella tidning av den 
30 april 2004, nr 92, punkt 885) och i 
hälsovårdsministerns förordning av den 
11 maj 2004 om närmare bestämmelser 
för utbildning av sjuksköterskor och 
barnmorskor som har examensbevis från 
gymnasieskola (avgångsbetyg —
studentexamen) och som har avslutat sin 
utbildning vid medicinskt gymnasium 
eller vårdskolor med sjuksköterske- och 
barnmorskeutbildning (Republiken 
Polens officiella tidning av den 
13 maj 2004 nr 110, punkt 1170,med 
ytterligare ändringar, som ersätts av 
artikel 55.2 i lagen om sjuksköterske- och 
barnmorskeyrkena och om några andra 
rättsakter (Republiken Polens officiella 
tidning av den 23 augusti 2011 nr 174, 
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punkt 1039), och i hälsovårdsministerns 
förordning av den 14 juni 2012 om 
närmare bestämmelser för högre 
utbildning av sjuksköterskor och 
barnmorskor som har examensbevis från 
gymnasieskola (avgångsbetyg —
studentexamen) och som har avslutat sin 
utbildning vid medicinskt gymnasium 
eller sekundärutbildning med 
sjuksköterske- och barnmorskeutbildning 
(Republiken Polens officiella tidning av 
den 6 juli 2012, punkt 770), i syfte att 
kontrollera att vederbörande har en 
kunskaps- och kompetensnivå som är 
jämförbar med nivån för sjuksköterskor 
med de kvalifikationer som, i Polens fall, 
anges i punkt 5.2.2 i bilaga V.

Or. en

Ändringsförslag 531
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 30 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Av bevis på formella kvalifikationer för 
apotekare ska det framgå att minst fem års 
utbildning genomgåtts, eller att ett 
likvärdigt antal ECTS-meritpoäng 
förvärvats, vilket minst omfattar följande:

Av bevis på formella kvalifikationer för 
apotekare ska det framgå att minst fem års 
utbildning genomgåtts, eller också att ett 
likvärdigt antal ECTS-meritpoäng 
förvärvats, vilket minst omfattar följande:

Or. de

Motivering

Tilldelningen av ECTS-meritpoäng skiljer sig kraftigt åt inom EU. ECTS-meritpoängen får 
inte ersätta de andra kriterierna utan kan endast fungera som kompletterande uppgifter.
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Ändringsförslag 532
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 30 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 44 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Vid utgången av den teoretiska och
praktiska undervisningen, sex månaders 
praktiktjänstgöring på ett apotek som är 
öppet för allmänheten eller på ett sjukhus 
under tillsyn av sjukhusets farmaceutiska 
avdelning.

(b) Under eller vid utgången av den 
teoretiska och praktiska undervisningen, 
sex månaders praktiktjänstgöring på ett 
apotek som är öppet för allmänheten eller 
på ett sjukhus under tillsyn av sjukhusets 
farmaceutiska avdelning.

Or. en

Ändringsförslag 533
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 30 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 44 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Vid utgången av den teoretiska och 
praktiska undervisningen, sex månaders 
praktiktjänstgöring på ett apotek som är 
öppet för allmänheten eller på ett sjukhus 
under tillsyn av sjukhusets farmaceutiska 
avdelning.

(b) Som en del av den teoretiska och 
praktiska undervisningen, sex månaders 
praktiktjänstgöring på ett apotek som är 
öppet för allmänheten eller på ett sjukhus 
under tillsyn av sjukhusets farmaceutiska 
avdelning.

Or. fi
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Ändringsförslag 534
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 30 – led b
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

”
Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter för att specificera 
följande:
(a) Graden av tillräcklighet när det gäller 
kunskaper om läkemedel och de 
substanser som används vid 
läkemedelstillverkning enligt punkt 3a 
och den erforderliga kompetens som 
sådana kunskaper bör medföra, i linje 
med den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.
(b) Graden av tillräcklighet när det gäller 
kunskaper på de områden som avses i 
punkt 3b och den erforderliga kompetens 
som sådana kunskaper bör medföra, i 
linje med den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.
(c) Graden av tillräcklighet när det gäller 
kunskaper på de områden som avses i 
punkt 3c och den erforderliga kompetens 
som sådana kunskaper bör medföra, i 
linje med den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.
(d) Graden av tillräcklighet när det gäller 
kunskaper för att utvärdera vetenskapliga 
data enligt punkt 3d och den erforderliga 
kompetens som sådana kunskaper bör 
medföra, i linje med den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen.
”
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Or. de

Ändringsförslag 535
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 30 – led b
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter för att specificera 
följande:

Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a, efter att ha genomfört samråd 
med yrkesorgan i enlighet med artikel 58a 
(ny) och efter att ha tagit till sig deras
förslag, ha befogenhet att anta delegerade 
akter för att specificera följande:

Or. en

Ändringsförslag 536
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 31 (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 45– punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Hantering av läkemedel samt 
information och rådgivning om läkemedel 
och hälsofrämjande upplysning.

Or. de

Motivering

Apotekarnas uppgifter har utvecklats ytterligare och måste därför anpassas. Vid en 
behandling med läkemedel är det även viktigt att hålla sig till en viss livsstil för att 
läkemedlen ska få önskad effekt. Här spelar apotekaren en viktig roll när det gäller att 
upplysa patienterna om vad de bör tänka på.
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Ändringsförslag 537
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utbildningen till arkitekt ska omfatta 
minst sex år eller ett likvärdigt antal 
ECTS-meritpoäng. Utbildningen i en 
medlemsstat ska innefatta något av 
följande:

1. Utbildningen till arkitekt ska omfatta 
minst sex år. Utbildningen i en 
medlemsstat ska innefatta något av 
följande:

Or. de

Ändringsförslag 538
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utbildningen till arkitekt ska omfatta 
minst sex år eller ett likvärdigt antal 
ECTS-meritpoäng. Utbildningen i en 
medlemsstat ska innefatta något av 
följande:

1. Utbildningen till arkitekt ska omfatta 
minst sex år eller ett likvärdigt antal 
ECTS-meritpoäng. Utbildningen i en 
medlemsstat ska innefatta något eller båda
av följande:

Or. en
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Ändringsförslag 539
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 1 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Minst fyra års studier på heltid vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som 
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå och minst två år avlönad
praktik.

a) Minst fyra års studier på heltid, eller ett 
likvärdigt antal ECTS-meritpoäng, vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som 
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå och minst två år 
obligatorisk praktiktjänstgöring med 
handledning som ger ett kompletterande 
intyg på praktik.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till användning av ECTS-meritpoäng som ett mått på utbildningens varaktighet 
ska endast gälla akademiska studier. För att betona att praktiktjänstgöringen är obligatorisk 
bör de behöriga myndigheterna utfärda ett intyg vid avslutad praktik.

Ändringsförslag 540
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Minst fyra års studier på heltid vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som 
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå och minst två år avlönad
praktik.

a) Minst fyra års studier på heltid vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som 
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå och minst två år praktik.

Or. en
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Ändringsförslag 541
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Minst fyra års studier på heltid vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som 
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå och minst två år avlönad
praktik.

a) Minst fyra års studier på heltid, eller 
också ett likvärdigt antal ECTS-
meritpoäng, vid universitet eller jämförbar 
läroanstalt som avslutas med en godkänd 
examen på universitetsnivå som leder till 
formella kvalifikationer och minst två års 
praktik för praktisk utbildning som leder 
till en yrkeskvalifikation, eller

Or. de

Ändringsförslag 542
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Minst fyra års studier på heltid vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som 
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå och minst två år avlönad
praktik.

a) Minst fyra års studier på heltid, eller 
också ett likvärdigt antal ECTS-
meritpoäng, vid universitet eller jämförbar 
läroanstalt som avslutas med en godkänd 
examen på universitetsnivå och minst två 
års praktik i en praktisk utbildning som 
ska ge yrkeserfarenhet.

Or. de

Motivering

Stöd för tid som ska ge yrkeserfarenhet som förutsättning för automatiskt erkännande som i 
princip bör omfatta två år oberoende av utbildningstiden. Då det inte finns många avlönade 
praktikplatser inom detta område ska det göras möjligt för utexaminerade att även genom 
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oavlönad praktik få sin yrkeserfarenhet och att kunna registrera sig som arkitekter.

Ändringsförslag 543
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Minst fyra års studier på heltid vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som 
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå och minst två år avlönad
praktik.

a) Minst fyra års studier på heltid vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som 
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå.

Or. es

Ändringsförslag 544
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Minst fyra års studier på heltid vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som 
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå och minst två år avlönad
praktik.

a) Minst fyra års studier på heltid vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå och minst två år praktik 
inom ramen för en utbildningskurs som 
är förberedande för ett reglerat yrke och 
som utgör ett villkor för 
utbildningsbevisets giltighet.

Or. fr
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Ändringsförslag 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst fem års studier på heltid vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som 
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå och minst ett år avlönad
praktik.

b) Minst fem års studier på heltid vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som 
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå och minst ett år praktik.

Or. en

Ändringsförslag 546
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst fem års studier på heltid vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som 
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå och minst ett år avlönad
praktik.

b) Minst fem års studier på heltid vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som 
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå och minst ett år praktik.

Or. en
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Ändringsförslag 547
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst fem års studier på heltid vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som 
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå och minst ett år avlönad 
praktik.

b) Minst fem års studier på heltid, eller 
också ett likvärdigt antal ECTS-
meritpoäng, vid universitet eller jämförbar 
läroanstalt som avslutas med en godkänd 
examen på universitetsnivå som leder till 
formella kvalifikationer och minst ett års 
praktik för praktisk utbildning som leder 
till en yrkeskvalifikation.

Or. de

Ändringsförslag 548
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst fem års studier på heltid vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som 
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå och minst ett år avlönad 
praktik.

b) Minst fyra års studier på heltid vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som 
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå.

Or. es
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Ändringsförslag 549
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst fem års studier på heltid vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som 
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå och minst ett år avlönad
praktik.

b) Minst fem års studier på heltid (kan 
förutom i tid uttryckas i ett likvärdigt 
antal ECTS-meritpoäng) vid universitet 
eller jämförbar läroanstalt som avslutas 
med en godkänd examen på 
universitetsnivå och minst ett års praktik i 
en praktisk utbildning som ska ge 
yrkeserfarenhet.

Or. de

Motivering

Stöd för tid som ska ge yrkeserfarenhet som förutsättning för automatiskt erkännande som i 
princip bör omfatta två år oberoende av utbildningstiden. Då det inte finns många avlönade 
praktikplatser inom detta område ska det göras möjligt för utexaminerade att även genom 
oavlönad praktik få sin yrkeserfarenhet och att kunna registrera sig som arkitekter.

Ändringsförslag 550
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst fem års studier på heltid vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som 
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå och minst ett år avlönad 
praktik.

b) Minst fyra års studier på heltid vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som 
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå.

Or. es
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Ändringsförslag 551
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst fem års studier på heltid vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som 
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå och minst ett år avlönad
praktik.

b) Minst fem års studier på heltid vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som 
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå och minst ett år praktik
inom ramen för en utbildningskurs som 
är förberedande för ett reglerat yrke och 
som utgör ett villkor för 
utbildningsbevisets giltighet.

Or. fr

Ändringsförslag 552
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den avlönande praktiken ska bedrivas i 
en medlemsstat under tillsyn av personer 
som ger tillräckliga garantier avseende 
deras förmåga att tillhandahålla praktisk 
utbildning. Praktiken ska bedrivas efter 
det att de studier som avses i punkt 1 
slutförts. Slutförandet av den avlönade 
praktiken ska styrkas i ett intyg som 
åtföljer beviset på formella 
kvalifikationer.

utgår

Or. es
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Motivering

Hänvisningarna till avlönad praktik bör strykas, för det första eftersom sådan praktik inte 
förekommer i Spanien och för det andra för att den rådande ekonomiska konjunkturen kräver 
en förändring av modellerna. Direktivets bestämmelser om avlönad praktik är otydliga, vilket 
säkerligen kommer att leda till stora problem med tillämpningen. Om denna hänvisning 
behålls måste direktivet ange närmare huruvida praktik avlönas enligt någon särskild 
avlöningstabell och om staterna är skyldiga att bekosta alla socialförsäkringskostnader eller 
inte.

Ändringsförslag 553
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den avlönande praktiken ska bedrivas i 
en medlemsstat under tillsyn av personer 
som ger tillräckliga garantier avseende 
deras förmåga att tillhandahålla praktisk 
utbildning. Praktiken ska bedrivas efter det 
att de studier som avses i punkt 1 slutförts. 
Slutförandet av den avlönade praktiken ska 
styrkas i ett intyg som åtföljer beviset på 
formella kvalifikationer.

3. Praktiken ska bedrivas i en medlemsstat 
under tillsyn av personer som ger 
tillräckliga garantier avseende deras 
förmåga att tillhandahålla praktisk 
utbildning. Praktiken ska bedrivas efter det 
att de studier som avses i punkt 1 slutförts. 
Slutförandet av den avlönade praktiken ska 
styrkas i ett intyg som åtföljer beviset på 
formella kvalifikationer.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till avlönad praktik bör strykas.
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Ändringsförslag 554
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den avlönande praktiken ska bedrivas i 
en medlemsstat under tillsyn av personer 
som ger tillräckliga garantier avseende 
deras förmåga att tillhandahålla praktisk 
utbildning. Praktiken ska bedrivas efter det 
att de studier som avses i punkt 1 slutförts. 
Slutförandet av den avlönade praktiken ska 
styrkas i ett intyg som åtföljer beviset på 
formella kvalifikationer.

3. Praktiken ska bedrivas i en medlemsstat 
under tillsyn eller ledning av en arkitekt 
eller ett organ som är godkänt för detta av 
behörig myndighet och som har gjort en 
lämplig kontroll av förmågan att 
tillhandahålla praktisk utbildning. 
Slutförandet av praktiken ska styrkas i ett 
av en myndighet utfärdat intyg som 
åtföljer det officiella beviset på formella 
kvalifikationer.

Or. de

Ändringsförslag 555
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den avlönande praktiken ska bedrivas i 
en medlemsstat under tillsyn av personer 
som ger tillräckliga garantier avseende 
deras förmåga att tillhandahålla praktisk 
utbildning. Praktiken ska bedrivas efter det 
att de studier som avses i punkt 1 slutförts. 
Slutförandet av den avlönade praktiken ska 
styrkas i ett intyg som åtföljer beviset på 
formella kvalifikationer.

3. Praktiken ska bedrivas i en medlemsstat 
under tillsyn eller ledning av en arkitekt 
eller en person eller ett organ som är 
godkänt för detta av behörig myndighet 
och som har gjort en lämplig kontroll av 
förmågan att tillhandahålla praktisk 
utbildning. Slutförandet av den avlönade 
praktiken ska styrkas i ett av behörig 
myndighet utfärdat intyg som åtföljer 
beviset på formella kvalifikationer.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den avlönande praktiken ska bedrivas i 
en medlemsstat under tillsyn av personer 
som ger tillräckliga garantier avseende 
deras förmåga att tillhandahålla praktisk 
utbildning. Praktiken ska bedrivas efter det 
att de studier som avses i punkt 1 slutförts. 
Slutförandet av den avlönade praktiken ska 
styrkas i ett intyg som åtföljer beviset på 
formella kvalifikationer.

3. Praktiken ska bedrivas i en medlemsstat 
under tillsyn av personer som ger 
tillräckliga garantier avseende deras 
förmåga att tillhandahålla praktisk 
utbildning. Praktiken ska bedrivas efter det 
att de studier som avses i punkt 1 slutförts. 
Slutförandet av praktiken ska styrkas i ett 
intyg som åtföljer beviset på formella 
kvalifikationer.

Or. en

Ändringsförslag 557
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den avlönande praktiken ska bedrivas i 
en medlemsstat under tillsyn av personer 
som ger tillräckliga garantier avseende 
deras förmåga att tillhandahålla praktisk 
utbildning. Praktiken ska bedrivas efter det 
att de studier som avses i punkt 1 slutförts. 
Slutförandet av den avlönade praktiken ska 
styrkas i ett intyg som åtföljer beviset på 
formella kvalifikationer.

3. Praktiken ska bedrivas i en medlemsstat 
under tillsyn av personer som ger 
tillräckliga garantier avseende deras 
förmåga att tillhandahålla praktisk 
utbildning. Praktiken ska bedrivas efter det 
att de studier som avses i punkt 1 slutförts. 
Slutförandet av praktiken ska styrkas i ett 
intyg som åtföljer beviset på formella 
kvalifikationer.

Or. en
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Ändringsförslag 558
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den avlönande praktiken ska bedrivas i 
en medlemsstat under tillsyn av personer 
som ger tillräckliga garantier avseende 
deras förmåga att tillhandahålla praktisk 
utbildning. Praktiken ska bedrivas efter 
det att de studier som avses i punkt 1 
slutförts. Slutförandet av den avlönade
praktiken ska styrkas i ett intyg som 
åtföljer beviset på formella kvalifikationer.

3. Den praktik som avses i punkt 1 ska 
bedrivas i en medlemsstat under tillsyn av 
personer som ger tillräckliga garantier 
avseende deras förmåga att tillhandahålla 
praktisk utbildning. Slutförandet av denna 
praktik ska styrkas i ett intyg som åtföljer 
beviset på formella kvalifikationer.

Or. fr


