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Ændringsforslag 559
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Kommissionen tillægges efter høring af 
faglige organisationer, der omhandles i 
artikel 58a (ny), og inkorporering af deres 
forslag beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
58a vedrørende foranstaltninger, der 
præciserer:

Or. en

Ændringsforslag 560
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne artikel forstås ved "fælles 
uddannelsesrammer" fælles kundskaber, 
færdigheder og kompetencer med henblik 
på udøvelse af et bestemt erhverv. For så 
vidt angår adgang til og udøvelse af denne 
form for erhvervsmæssig virksomhed giver 
medlemsstaterne certifikater, der er 
erhvervet på grundlag af disse rammer, 
samme virkning på deres område som de 
uddannelsesbeviser, de selv udsteder, på 
betingelse af at de i stk. 2 fastsatte kriterier 
overholdes inden for disse rammer. Disse 
kriterier overholder specifikationerne 
nævnt i stk. 3.

1. I denne artikel forstås ved "fælles 
uddannelsesrammer" fælles kundskaber, 
færdigheder og kompetencer med henblik 
på udøvelse af et bestemt erhverv.

Der kan etableres en fælles 
uddannelsesramme inden for en 
medlemsstats område i henhold til de 
betingelser og procedurer, som er fastsat i 
denne artikel.
For så vidt angår adgang til og udøvelse af 
denne form for erhvervsmæssig 
virksomhed giver medlemsstaterne 
certifikater, der er erhvervet på grundlag af 
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disse rammer, samme virkning på deres 
område som de uddannelsesbeviser, de selv 
udsteder, på betingelse af at de i stk. 2 
fastsatte kriterier overholdes inden for 
disse rammer. Disse kriterier overholder 
specifikationerne nævnt i stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 561
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne artikel forstås ved "fælles 
uddannelsesrammer" fælles kundskaber, 
færdigheder og kompetencer med henblik 
på udøvelse af et bestemt erhverv. For så 
vidt angår adgang til og udøvelse af denne 
form for erhvervsmæssig virksomhed giver 
medlemsstaterne certifikater, der er 
erhvervet på grundlag af disse rammer, 
samme virkning på deres område som de 
uddannelsesbeviser, de selv udsteder, på 
betingelse af at de i stk. 2 fastsatte kriterier 
overholdes inden for disse rammer. Disse 
kriterier overholder specifikationerne 
nævnt i stk. 3.

1. I denne artikel forstås ved "fælles 
uddannelsesrammer" fælles kundskaber, 
færdigheder og kompetencer med henblik 
på udøvelse af et bestemt erhverv. Kravene 
kan omfatte antallet af ECTS-meritpoint, 
men ECTS-meritpoint alene kan ikke 
udgøre kriterierne. For så vidt angår 
adgang til og udøvelse af denne form for 
erhvervsmæssig virksomhed giver 
medlemsstaterne certifikater, der er 
erhvervet på grundlag af disse rammer, 
samme virkning på deres område som de 
uddannelsesbeviser, de selv udsteder, på 
betingelse af at de i stk. 2 fastsatte kriterier 
overholdes inden for disse rammer. Disse 
kriterier overholder specifikationerne 
nævnt i stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 562
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne artikel forstås ved "fælles 
uddannelsesrammer" fælles kundskaber, 
færdigheder og kompetencer med henblik 
på udøvelse af et bestemt erhverv. For så 
vidt angår adgang til og udøvelse af denne 
form for erhvervsmæssig virksomhed giver 
medlemsstaterne certifikater, der er 
erhvervet på grundlag af disse rammer, 
samme virkning på deres område som de 
uddannelsesbeviser, de selv udsteder, på 
betingelse af at de i stk. 2 fastsatte kriterier 
overholdes inden for disse rammer. Disse 
kriterier overholder specifikationerne 
nævnt i stk. 3.

1. I denne artikel forstås ved "fælles 
uddannelsesrammer" fælles kundskaber, 
færdigheder og kompetencer med henblik 
på udøvelse af et bestemt erhverv eller 
ph.d.-speciale i et erhverv reguleret i 
afsnit III, kapitel III. For så vidt angår 
adgang til og udøvelse af denne form for 
erhvervsmæssig virksomhed eller speciale
giver medlemsstaterne certifikater, der er 
erhvervet på grundlag af disse rammer, 
samme virkning på deres område som de 
uddannelsesbeviser, de selv udsteder, på 
betingelse af at de i stk. 2 fastsatte kriterier 
overholdes inden for disse rammer. Disse 
kriterier overholder specifikationerne 
nævnt i stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 563
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35 (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 a – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Bestemmelserne i stk. 1 finder ikke 
anvendelse for erhvervene læger, 
sygeplejersker med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje, tandlæger, 
dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og 
arkitekter, der er baseret på det 
grundlæggende princip om automatisk 
anerkendelse af formelle 
uddannelsesbeviser på grundlag af 
koordinerede mindstekrav til uddannelse.
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Or. en

Begrundelse

Med direktivet må der ikke indføres en tredje anerkendelsesordning ud over den automatiske 
anerkendelse og de almene ordninger. Dette vil være forvirrende for erhvervsudøveren og den 
kompetente myndighed. Det bør specificeres, at fælles uddannelsesrammer ikke finder 
anvendelse på sektorerhverv.

Ændringsforslag 564
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35 (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 a – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen undersøger oplæg og 
udkast fra erhvervssammenslutninger og 
fra medlemsstater med hensyn til deres 
forenelighed med de i stk. 2 anførte 
kriterier og opfordrer alle medlemsstater 
til at undersøge de mulige følger af, at 
man indfører en fælles 
uddannelsesramme, samt undersøger, ved 
hvilke institutioner en sådan 
uddannelsesramme kan tilbydes. 
Medlemsstaterne undersøger så i 
særdeleshed, om og i hvilket omfang en 
sådan uddannelsesramme kan tilbydes 
inden for en almen uddannelse ved 
universitet eller højere læreanstalt, men 
også inden for rammerne af en 
erhvervsmæssig uddannelse.

Or. de

Begrundelse

Styrkelse af vekseluddannelsessystemerne.

Ændringsforslag 565
Ildikó Gáll-Pelcz
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 a – stk. 2 - litra b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det pågældende erhverv er allerede 
lovreguleret i mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne

b) det pågældende erhverv er allerede 
lovreguleret i mindst halvdelen af 
medlemsstaterne

Or. en

Ændringsforslag 566
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 a – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det pågældende erhverv er allerede 
lovreguleret i mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne

b) det pågældende erhverv er allerede 
lovreguleret i mindst halvdelen af 
medlemsstaterne

Or. de

Ændringsforslag 567
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 a – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det pågældende erhverv er allerede 
lovreguleret i mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne

b) det pågældende erhverv er allerede 
lovreguleret i mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne, eller to tredjedele af 
medlemsstaterne accepterer 



PE498.003v02-00 8/90 AM\916793DA.doc

DA

bestemmelserne i artikel 49a, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 568
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 a – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de fælles kundskaber, færdigheder og 
kompetencer kombinerer de kundskaber, 
færdigheder og kompetencer, der er 
defineret i uddannelsessystemerne i mindst 
en tredjedel af samtlige medlemsstater

c) de fælles kundskaber, færdigheder og 
kompetencer kombinerer de kundskaber, 
færdigheder og kompetencer, der er 
defineret i uddannelsessystemerne i mindst 
en fjerdedel af samtlige medlemsstater

Or. en

Begrundelse

Kriterierne for etablering af en fælles uddannelsesramme bør være mere fleksibel for at 
tilskynde de forskellige erhverv til at bruge den.

Ændringsforslag 569
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis, 
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 a – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de fælles kundskaber, færdigheder og 
kompetencer kombinerer de kundskaber, 
færdigheder og kompetencer, der er 
defineret i uddannelsessystemerne i mindst 
en tredjedel af samtlige medlemsstater

c) de fælles kundskaber, færdigheder og 
kompetencer kombinerer de kundskaber, 
færdigheder og kompetencer, der er 
defineret i uddannelsessystemerne i mindst 
en tredjedel af samtlige medlemsstater.
Her drejer det sig ikke om, hvorvidt de 
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respektive kundskaber, færdigheder og 
kompetencer erhverves inden for en 
almen uddannelse ved et universitet eller 
en højere læreanstalt eller inden for 
rammerne af en erhvervsmæssig 
uddannelse i medlemsstaterne

Or. de

Begrundelse

Styrkelse af vekseluddannelsessystemerne.

Ændringsforslag 570
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 a – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de fælles kundskaber, færdigheder og 
kompetencer kombinerer de kundskaber, 
færdigheder og kompetencer, der er 
defineret i uddannelsessystemerne i mindst 
en tredjedel af samtlige medlemsstater

c) de fælles kundskaber, færdigheder og 
kompetencer kombinerer de kundskaber, 
færdigheder og kompetencer, der er 
defineret i uddannelsessystemerne i mindst 
en tredjedel af samtlige medlemsstater.
Hvis det pågældende erhverv i en 
medlemsstat allerede er reguleret af et 
vekseluddannelsessystem som omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, litra a), skal den fælles 
uddannelsesramme tilbyde en uddannelse 
i et vekseluddannelsessystem med 
overholdelse af de eksisterende standarder

Or. de

Ændringsforslag 571
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49a – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de kundskaber, færdigheder og
kvalifikationer, der er fastsat i de fælles 
uddannelsesrammer, svarer til niveauerne i 
den europæiske referenceramme for 
kvalifikationer, jf. bilag II i Europa-
Parlamentets og Rådets henstilling om 
etablering af den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer for 
livslang læring(*)

d) de kundskaber, færdigheder og 
kvalifikationer, der er fastsat i de fælles 
uddannelsesrammer, kan svare til 
niveauerne i den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer, jf. 
bilag II i Europa-Parlamentets og Rådets 
henstilling om etablering af den 
europæiske referenceramme for 
kvalifikationer for livslang læring(*)

Or. en

Ændringsforslag 572
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 a – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de kundskaber, færdigheder og 
kvalifikationer, der er fastsat i de fælles 
uddannelsesrammer, svarer til niveauerne i 
den europæiske referenceramme for 
kvalifikationer, jf. bilag II i Europa-
Parlamentets og Rådets henstilling om 
etablering af den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer for 
livslang læring(*)

d) de kundskaber, færdigheder og 
kvalifikationer, der er fastsat i de fælles 
uddannelsesrammer, svarer til
kvalifikationsniveauerne i artikel 11 i 
dette direktiv (*)

Or. de

Ændringsforslag 573
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 a – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de kundskaber, færdigheder og 
kvalifikationer, der er fastsat i de fælles 
uddannelsesrammer, svarer til niveauerne i
den europæiske referenceramme for 
kvalifikationer, jf. bilag II i Europa-
Parlamentets og Rådets henstilling om 
etablering af den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer for 
livslang læring(*)

d) de kundskaber, færdigheder og 
kvalifikationer, der er fastsat i de fælles 
uddannelsesrammer, svarer til niveauerne i
artikel 11 i dette direktiv

Or. en

Begrundelse

Direktivet indeholder allerede et velfungerende og differentieret system til vurdering af 
kvalifikationer i artikel 11. Den europæiske referenceramme for kvalifikationer anvendes ikke 
i alle EU-medlemsstater og er ikke gennemført i henhold til de samme standarder i alle EU-
medlemsstater. Artikel 11 i direktivet accepteres i praksis og foretrækkes af de kompetente 
myndigheder, som anvender det (GHK-undersøgelse 2011).

Ændringsforslag 574
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 a – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de kundskaber, færdigheder og 
kvalifikationer, der er fastsat i de fælles 
uddannelsesrammer, svarer til niveauerne i
den europæiske referenceramme for 
kvalifikationer, jf. bilag II i Europa-
Parlamentets og Rådets henstilling om 
etablering af den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer for 
livslang læring(*)

d) de kundskaber, færdigheder og 
kvalifikationer, der er fastsat i de fælles 
uddannelsesrammer, svarer til niveauerne i
artikel 11 i dette direktiv. Artikel 11 finder 
ikke anvendelse på erhverv, der er 
reguleret i bilag V, punkt 1
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Or. en

Ændringsforslag 575
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 a – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det pågældende erhverv er hverken 
omfattet af andre fælles 
uddannelsesrammer eller reguleret i 
henhold til afsnit III, kapitel III

e) det pågældende erhverv er hverken 
omfattet af andre fælles
uddannelsesrammer eller reguleret i 
henhold til afsnit III, kapitel II, afsnit III, 
kapitel III, eller de i artikel 10 b) 
omhandlede tilfælde

Or. de

Ændringsforslag 576
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 a – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det pågældende erhverv er hverken 
omfattet af andre fælles 
uddannelsesrammer eller reguleret i 
henhold til afsnit III, kapitel III

e) det erhverv eller ph.d.-speciale i et 
erhverv, der er reguleret i henhold til 
afsnit III, kapitel III, er hverken omfattet 
af andre fælles uddannelsesrammer eller 
reguleret i henhold til afsnit III, kapitel III,
eller artikel 10, litra b, eller allerede 
anerkendt som et speciale i bilag V

Or. en
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Ændringsforslag 577
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 a – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det pågældende erhverv er hverken
omfattet af andre fælles 
uddannelsesrammer eller reguleret i 
henhold til afsnit III, kapitel III

e) det pågældende erhverv er ikke omfattet 
af andre fælles uddannelsesrammer

Or. fr

Ændringsforslag 578
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 a – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de fælles uddannelsesrammer er 
udarbejdet på passende og gennemsigtig 
vis, bl.a. med de berørte parter i 
medlemsstater, hvor erhvervet ikke er 
reguleret

f) de fælles uddannelsesrammer er 
udarbejdet på passende og gennemsigtig 
vis, bl.a., hvor det er relevant, i 
samarbejde med de berørte parter i 
medlemsstater, hvor erhvervet ikke er 
reguleret

Or. en

Begrundelse

Nogle erhverv kan være reguleret i alle eller størstedelen af medlemsstaterne. Denne 
bestemmelse bør ikke være for ufleksibel for sådanne erhverv.

Ændringsforslag 579
Constance Le Grip
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 a – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de fælles uddannelsesrammer er 
udarbejdet på passende og gennemsigtig 
vis, bl.a. med de berørte parter i 
medlemsstater, hvor erhvervet ikke er 
reguleret

f) de fælles uddannelsesrammer er 
udarbejdet på passende og gennemsigtig 
vis, således at initiativer i denne 
sammenhæng skal offentliggøres og 
gennemføres i tæt samarbejde med faglige 
organisationer og andre repræsentative
parter, herunder i medlemsstater, hvor 
erhvervet ikke er reguleret

Or. en

Begrundelse

En høring af de relevante repræsentative parter er af afgørende betydning.

Ændringsforslag 580
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 a – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) de fælles uddannelsesrammer giver 
statsborgere fra samtlige medlemsstater 
mulighed for at opnå kvalifikationer under 
disse bestemmelser, uden at der kræves 
optagelse i eller registrering hos en faglig 
organisation.

g) de fælles uddannelsesrammer giver 
statsborgere fra samtlige medlemsstater 
mulighed for at opnå kvalifikationer under 
disse bestemmelser, uden at der kræves
forudgående optagelse i eller registrering 
hos en faglig organisation.

Or. de

Ændringsforslag 581
Emma McClarkin
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende præcisering af de fælles 
kundskaber, færdigheder og kompetencer 
samt kvalifikationerne i den fælles 
uddannelsesramme.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende præcisering af de fælles
mindstekrav til kundskaber, færdigheder 
og kompetencer samt kvalifikationerne i
hver enkelt fælles uddannelsesramme.

Or. en

Ændringsforslag 582
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende præcisering af de fælles 
kundskaber, færdigheder og kompetencer 
samt kvalifikationerne i den fælles 
uddannelsesramme.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende præcisering af de fælles 
kundskaber, færdigheder og kompetencer 
samt kvalifikationerne i den fælles 
uddannelsesramme. Hvad angår deres 
detaljeringsgrad kan disse ikke gå ud over 
de mindstekrav til uddannelse, der er 
omhandlet i afsnit III, kapitel III.

Or. de

Ændringsforslag 583
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende præcisering af de fælles 
kundskaber, færdigheder og kompetencer 
samt kvalifikationerne i den fælles 
uddannelsesramme.

3. Kommissionen tillægges efter høring af 
det relevante forum eller de relevante fora 
for de berørte parter i artikel 57c (ny)
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, der inkorporerer forslag fra det
relevante forum eller de relevante fora i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende præcisering af de fælles 
kundskaber, færdigheder og kompetencer 
samt kvalifikationerne i den fælles 
uddannelsesramme.

Or. en

Ændringsforslag 584
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om den faglige titel, der 
kan opnås, i overensstemmelse med de i 
stk. 3 nævnte fælles uddannelsesrammer.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 585
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 a – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En medlemsstat kan anmode om en 
dispensation fra anvendelsen på sit 
område af de i stk. 3 nævnte fælles 
uddannelsesrammer, hvis medlemsstaten 
ellers ville være tvunget til at etablere et 
nyt lovreguleret erhverv på sit område eller 
ville være nødt til at ændre de eksisterende 
grundlæggende nationale principper for 
erhvervsreguleringen, hvad angår 
uddannelse og betingelser for adgang til 
disse erhverv, eller hvis medlemsstaten 
ikke ønsker sit nationale 
kvalifikationssystem forbundet med de 
kvalifikationer, der er fastsat i de fælles 
uddannelsesrammer. Kommissionen kan 
vedtage en gennemførelsesafgørelse med 
henblik på at indrømme de pågældende 
medlemsstater en sådan undtagelse.

5. En medlemsstat kan inden for en frist 
på seks måneder fra ikrafttrædelsesdagen 
for den delegerede retsakt, jf. stk. 3, 
erklære, at de i stk. 3 nævnte fælles 
uddannelsesrammer ikke kan anvendes, da
medlemsstaten ellers ville være tvunget til 
at etablere et nyt lovreguleret erhverv på sit 
område eller ville være nødt til at ændre de 
eksisterende grundlæggende nationale 
principper for erhvervsreguleringen, hvad 
angår uddannelse og betingelser for adgang 
til disse erhverv, eller hvis medlemsstaten 
ikke ønsker sit nationale 
kvalifikationssystem forbundet med de 
kvalifikationer, der er fastsat i de fælles 
uddannelsesrammer.

Or. de

Ændringsforslag 586
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49b udgår

Or. de

Ændringsforslag 587
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 b – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fælles uddannelsestest udgår

Or. de

Ændringsforslag 588
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne artikel forstås ved "en fælles 
uddannelsestest" en egnethedsprøve til 
vurdering af erhvervsudøverens egnethed 
til at udøve et erhverv i de medlemsstater, 
hvor dette er lovreguleret. Hvis den fælles 
uddannelsestest bestås, opnås adgang til
at udøve den pågældende 
erhvervsmæssige virksomhed i en 
medlemsstat på de samme betingelser som 
indehaverne af uddannelsesbeviser, der er 
erhvervet i denne medlemsstat.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 589
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 b – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den fælles uddannelsestest skal opfylde 
følgende betingelser:

udgår

a) den fælles uddannelsestest giver flere 
erhvervsudøvere mulighed for at bevæge 
sig på tværs af medlemsstaterne 
sammenlignet med den generelle ordning 
for anerkendelse af uddannelsesbeviser, 
der er fastsat i afsnit III, kapitel I
b) det pågældende erhverv er lovreguleret 
i mindst en tredjedel af medlemsstaterne
c) den fælles uddannelsestest er 
udarbejdet på passende og gennemsigtig 
vis, bl.a. med de berørte parter i 
medlemsstater, hvor erhvervet ikke er 
reguleret
d) den fælles uddannelsestest giver 
statsborgere fra samtlige medlemsstater 
mulighed for at deltage i en sådan test og i 
den praktiske tilrettelæggelse af sådanne 
test i medlemsstaterne, uden at der kræves 
optagelse i eller registrering hos en faglig 
organisation.

Or. de

Ændringsforslag 590
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49b – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det pågældende erhverv er lovreguleret i 
mindst en tredjedel af medlemsstaterne

b) det pågældende erhverv er lovreguleret i 
mindst en tredjedel af medlemsstaterne,
eller to tredjedele af medlemsstaterne 
accepterer bestemmelserne i artikel 49b, 
stk. 2.
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Or. en

Ændringsforslag 591
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 b – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den fælles uddannelsestest er udarbejdet 
på passende og gennemsigtig vis, bl.a. med 
de berørte parter i medlemsstater, hvor 
erhvervet ikke er reguleret

c) den fælles uddannelsestest er udarbejdet 
på passende og gennemsigtig vis, bl.a., 
hvor det er relevant, i samarbejde med de 
berørte parter i medlemsstater, hvor 
erhvervet ikke er reguleret

Or. en

Ændringsforslag 592
Heide Rühle, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49 b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 58a vedrørende betingelserne 
for de fælles uddannelsestest.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 593
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 58a vedrørende betingelserne
for de fælles uddannelsestest.

3. Kommissionen tillægges efter høring af 
det relevante forum eller de relevante fora
for de berørte parter i artikel 57c (ny)
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, der inkorporerer forslag fra det
relevante forum eller de relevante fora i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende betingelserne og kriterierne, 
der er testet for den fælles uddannelsestest.

Or. en

Ændringsforslag 594
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 36 (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 49b – stk. 3 a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3aa. Udveksling af oplysninger mellem 
forskellige medlemsstaters kompetente 
myndigheder i henhold til denne artikel 
foregår via informationssystemet for det 
indre marked (IMI).

Or. en

Ændringsforslag 595
Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

38) I artikel 53 indsættes som stk. 2: udgår
‘

Medlemsstaten sikrer, at kontrollen med 
sprogkundskaber varetages af en 
kompetent myndighed, efter at der er 
truffet afgørelse som omhandlet i artikel 
4d, artikel 7, stk. 4, og artikel 51, stk. 3, og 
hvis der hersker alvorlig tvivl om, hvorvidt 
erhvervsudøveren er i besiddelse af de 
sprogkundskaber, der er nødvendige for 
at udøve den pågældende 
erhvervsmæssige virksomhed.
Hvis det drejer sig om erhverv, der har 
konsekvenser for patientsikkerheden, kan 
medlemsstaterne give de kompetente 
myndigheder ret til at foretage kontrol 
med sprogkundskaber for samtlige berørte 
erhvervsudøvere efter en udtrykkelig 
anmodning herom fra de nationale 
sundhedssystemers side, eller for så vidt 
angår selvstændige, der ikke er tilknyttet 
de nationale sundhedssystemer, fra de 
repræsentative nationale 
patientforeningers side.
Sprogkontrollen begrænses til kendskab 
til et af medlemsstatens officielle sprog, 
som vælges af den pågældende person i 
henhold til den virksomhed, der skal 
udøves, og må ikke medføre nogen 
omkostninger for erhvervsudøveren. Den 
pågældende person har mulighed for at 
påklage denne kontrol og indbringe sagen 
for de nationale domstole.
’

Or. fr

Ændringsforslag 596
Christel Schaldemose
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten sikrer, at kontrollen med 
sprogkundskaber varetages af en 
kompetent myndighed, efter at der er 
truffet afgørelse som omhandlet i artikel 
4d, artikel 7, stk. 4, og artikel 51, stk. 3, og 
hvis der hersker alvorlig tvivl om, hvorvidt 
erhvervsudøveren er i besiddelse af de 
sprogkundskaber, der er nødvendige for at 
udøve den pågældende erhvervsmæssige 
virksomhed.

Medlemsstaten sikrer, at kontrollen med 
sprogkundskaber varetages af en 
kompetent myndighed samtidig med, at der
træffes afgørelse som omhandlet i artikel 
4d, artikel 7, stk. 4, og artikel 51, stk. 3, og 
hvis der hersker alvorlig tvivl om, hvorvidt 
erhvervsudøveren er i besiddelse af de 
sprogkundskaber, der er nødvendige for at 
udøve den pågældende erhvervsmæssige 
virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 597
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten sikrer, at kontrollen med 
sprogkundskaber varetages af en 
kompetent myndighed, efter at der er 
truffet afgørelse som omhandlet i artikel 
4d, artikel 7, stk. 4, og artikel 51, stk. 3, og 
hvis der hersker alvorlig tvivl om, hvorvidt 
erhvervsudøveren er i besiddelse af de 
sprogkundskaber, der er nødvendige for at 
udøve den pågældende erhvervsmæssige 
virksomhed.

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. it

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)



PE498.003v02-00 24/90 AM\916793DA.doc

DA

Ændringsforslag 598
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten sikrer, at kontrollen med
sprogkundskaber varetages af en 
kompetent myndighed, efter at der er 
truffet afgørelse som omhandlet i artikel 
4d, artikel 7, stk. 4, og artikel 51, stk. 3, og 
hvis der hersker alvorlig tvivl om, hvorvidt 
erhvervsudøveren er i besiddelse af de 
sprogkundskaber, der er nødvendige for at 
udøve den pågældende erhvervsmæssige 
virksomhed.

Medlemsstaten sikrer, at verificering af
sprogkundskaber varetages af en 
kompetent myndighed, efter at der er 
truffet afgørelse som omhandlet i artikel 
4d, artikel 7, stk. 4, og artikel 51, stk. 3, og 
hvis der hersker alvorlig tvivl om, hvorvidt 
erhvervsudøveren er i besiddelse af de 
sprogkundskaber, der er nødvendige for at 
udøve den pågældende erhvervsmæssige 
virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 599
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten sikrer, at kontrollen med
sprogkundskaber varetages af en 
kompetent myndighed, efter at der er 
truffet afgørelse som omhandlet i artikel 
4d, artikel 7, stk. 4, og artikel 51, stk. 3, og 
hvis der hersker alvorlig tvivl om, hvorvidt 
erhvervsudøveren er i besiddelse af de 
sprogkundskaber, der er nødvendige for at 
udøve den pågældende erhvervsmæssige 
virksomhed.

Medlemsstaten sikrer, at testen af
sprogkundskaber varetages af en 
kompetent myndighed, efter at der er 
truffet afgørelse som omhandlet i artikel 
4d, artikel 7, stk. 4, og artikel 51, stk. 3,
men inden der er givet adgang til
erhvervet, og hvis der hersker alvorlig tvivl 
om, hvorvidt erhvervsudøveren er i 
besiddelse af de sprogkundskaber, der er 
nødvendige for at udøve den pågældende 
erhvervsmæssige virksomhed. Hvis der 
ikke er en kompetent myndighed for et 
bestemt erhverv, sikrer medlemsstaterne, 
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at der er et anerkendt organ, der kan 
foretage sprogtest. 

Or. en

Ændringsforslag 600
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten sikrer, at kontrollen med 
sprogkundskaber varetages af en 
kompetent myndighed, efter at der er 
truffet afgørelse som omhandlet i artikel 
4d, artikel 7, stk. 4, og artikel 51, stk. 3, og 
hvis der hersker alvorlig tvivl om, hvorvidt 
erhvervsudøveren er i besiddelse af de 
sprogkundskaber, der er nødvendige for at 
udøve den pågældende erhvervsmæssige 
virksomhed.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

Ændringsforslag 601
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det drejer sig om erhverv, der har 
konsekvenser for patientsikkerheden, kan 
medlemsstaterne give de kompetente 
myndigheder ret til at foretage kontrol 
med sprogkundskaber for samtlige berørte 
erhvervsudøvere efter en udtrykkelig 

Hvis det drejer sig om erhverv, der har 
konsekvenser for folkesundheden og
patientsikkerheden, kan medlemsstaterne 
give de kompetente myndigheder ret til at
verificere de sprogkundskaber, der er 
nødvendige for erhvervsudøvelse efter 
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anmodning herom fra de nationale 
sundhedssystemers side, eller for så vidt 
angår selvstændige, der ikke er tilknyttet 
de nationale sundhedssystemer, fra de 
repræsentative nationale 
patientforeningers side.

anerkendelse af de erhvervsmæssige 
kvalifikationer, men inden der gives
adgang til det pågældende erhverv. Den 
kompetente myndigheds sprogverificering 
skal ikke forhindre en arbejdsgiver i at 
foretage yderligere test, alt efter hvad der
er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 602
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten sikrer, at kontrollen med
sprogkundskaber varetages af en 
kompetent myndighed, efter at der er 
truffet afgørelse som omhandlet i artikel 
4d, artikel 7, stk. 4, og artikel 51, stk. 3, og 
hvis der hersker alvorlig tvivl om, hvorvidt 
erhvervsudøveren er i besiddelse af de 
sprogkundskaber, der er nødvendige for at 
udøve den pågældende erhvervsmæssige 
virksomhed.

Medlemsstaten sikrer, at verificering af
sprogkundskaber varetages af en 
kompetent myndighed, efter at der er 
truffet afgørelse som omhandlet i artikel 
4d, artikel 7, stk. 4, og artikel 51, stk. 3, og 
hvis der hersker alvorlig tvivl om, hvorvidt 
erhvervsudøveren er i besiddelse af de 
sprogkundskaber, der er nødvendige for at 
udøve den pågældende erhvervsmæssige 
virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 603
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det drejer sig om erhverv, der har Hvis det drejer sig om erhverv, der har 
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konsekvenser for patientsikkerheden, kan 
medlemsstaterne give de kompetente 
myndigheder ret til at foretage kontrol med 
sprogkundskaber for samtlige berørte 
erhvervsudøvere efter en udtrykkelig 
anmodning herom fra de nationale 
sundhedssystemers side, eller for så vidt 
angår selvstændige, der ikke er tilknyttet 
de nationale sundhedssystemer, fra de 
repræsentative nationale 
patientforeningers side.

konsekvenser for patientsikkerheden eller 
kvaliteten i uddannelsessektoren, kan 
medlemsstaterne give de kompetente 
myndigheder ret til at foretage kontrol med 
sprogkundskaber for samtlige berørte 
erhvervsudøvere efter en udtrykkelig 
anmodning herom fra de relevante
arbejdsmarkedsparter, der opererer i den 
pågældende sektor.

Or. en

Ændringsforslag 604
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det drejer sig om erhverv, der har 
konsekvenser for patientsikkerheden, kan 
medlemsstaterne give de kompetente 
myndigheder ret til at foretage kontrol 
med sprogkundskaber for samtlige berørte 
erhvervsudøvere efter en udtrykkelig 
anmodning herom fra de nationale 
sundhedssystemers side, eller for så vidt
angår selvstændige, der ikke er tilknyttet 
de nationale sundhedssystemer, fra de 
repræsentative nationale 
patientforeningers side.

Hvis det drejer sig om erhverv, der har 
konsekvenser for folkesundheden og
patientsikkerheden, kan medlemsstaterne 
give de kompetente myndigheder ret til at
verificere de sprogkundskaber, der er 
nødvendige for at påtage sig en specifik 
opgave. Den kompetente myndigheds 
sprogverificering skal ikke forhindre en 
arbejdsgiver i at foretage yderligere test, 
alt efter hvad der er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 605
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv



PE498.003v02-00 28/90 AM\916793DA.doc

DA

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det drejer sig om erhverv, der har 
konsekvenser for patientsikkerheden, kan 
medlemsstaterne give de kompetente 
myndigheder ret til at foretage kontrol med 
sprogkundskaber for samtlige berørte 
erhvervsudøvere efter en udtrykkelig 
anmodning herom fra de nationale 
sundhedssystemers side, eller for så vidt 
angår selvstændige, der ikke er tilknyttet 
de nationale sundhedssystemer, fra de 
repræsentative nationale 
patientforeningers side.

Hvis det drejer sig om erhverv, der har 
konsekvenser for folkesundheden og
patientsikkerheden, kan medlemsstaterne 
give de kompetente myndigheder ret til at 
foretage kontrol med sprogkundskaber,
direkte eller under deres tilsyn, eller 
anmode om dokumentation for kendskab 
til værtsmedlemsstatens officielle sprog 
fra alle de pågældende erhvervsudøvere. 
Denne sprogkontrol foretages efter 
anerkendelse af de erhvervsmæssige 
kvalifikationer, men inden der gives
adgang til det pågældende erhverv.

Or. en

Begrundelse

Klarlæggelse af betingelser for udførelse af sprogkontrol.

Ændringsforslag 606
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det drejer sig om erhverv, der har 
konsekvenser for patientsikkerheden, kan 
medlemsstaterne give de kompetente 
myndigheder ret til at foretage kontrol med 
sprogkundskaber for samtlige berørte 
erhvervsudøvere efter en udtrykkelig 
anmodning herom fra de nationale 
sundhedssystemers side, eller for så vidt 
angår selvstændige, der ikke er tilknyttet 
de nationale sundhedssystemer, fra de
repræsentative nationale 

Hvis det drejer sig om erhverv, der har 
konsekvenser for patientsikkerheden, kan 
medlemsstaterne give de kompetente 
myndigheder ret til at foretage kontrol eller 
føre tilsyn med verificeringen af
sprogkundskaber for samtlige berørte 
erhvervsudøvere, hvis den 
erhvervsudøvende har til hensigt at 
arbejde eller arbejder som selvstændig, 
eller efter en udtrykkelig anmodning 
herom fra de nationale sundhedssystemers 
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patientforeningers side. side (eller for så vidt angår private 
organisationer, der ikke er tilknyttet de 
nationale sundhedssystemer, fra
organisationens side).

Or. en

Begrundelse

Alle erhvervsudøvere skal dækkes, uanset ansættelsesforhold (i en offentlig eller privat 
organisation eller som selvstændig).

Ændringsforslag 607
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det drejer sig om erhverv, der har 
konsekvenser for patientsikkerheden, kan 
medlemsstaterne give de kompetente 
myndigheder ret til at foretage kontrol 
med sprogkundskaber for samtlige berørte 
erhvervsudøvere efter en udtrykkelig 
anmodning herom fra de nationale 
sundhedssystemers side, eller for så vidt 
angår selvstændige, der ikke er tilknyttet 
de nationale sundhedssystemer, fra de 
repræsentative nationale 
patientforeningers side.

Hvis det drejer sig om erhverv, der har 
konsekvenser for folkesundheden og
patientsikkerheden eller af tvingende 
almene hensyn, kan medlemsstaterne give 
de kompetente myndigheder ret til at
verificere, enten direkte eller under deres 
tilsyn, sprogkundskaberne for samtlige 
berørte erhvervsudøvere. Verificering af 
sprogkundskaber skal fastslå, om 
erhvervsudøveren er i stand til at 
kommunikere såvel mundtligt som 
skriftligt med henblik på at kunne udøve 
sin erhvervsmæssige virksomhed, navnlig 
med hensyn til patientsikkerhed og 
beskyttelse af folkesundheden eller på 
grund af tvingende almene hensyn.

Or. en

Ændringsforslag 608
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det drejer sig om erhverv, der har 
konsekvenser for patientsikkerheden, kan 
medlemsstaterne give de kompetente 
myndigheder ret til at foretage kontrol med 
sprogkundskaber for samtlige berørte 
erhvervsudøvere efter en udtrykkelig 
anmodning herom fra de nationale 
sundhedssystemers side, eller for så vidt 
angår selvstændige, der ikke er tilknyttet de 
nationale sundhedssystemer, fra de 
repræsentative nationale patientforeningers 
side.

Hvis det drejer sig om erhverv, der har 
konsekvenser for folkesundheden og
patientsikkerheden, kan medlemsstaterne 
give de kompetente myndigheder ret til at 
foretage kontrol med sprogkundskaber for 
samtlige berørte erhvervsudøvere efter en 
udtrykkelig anmodning herom fra de 
nationale sundhedssystemers side, eller for 
så vidt angår selvstændige, der ikke er 
tilknyttet de nationale sundhedssystemer, 
fra de repræsentative nationale 
patientforeningers side.

Or. en

Ændringsforslag 609
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det drejer sig om erhverv, der har 
konsekvenser for patientsikkerheden, kan 
medlemsstaterne give de kompetente 
myndigheder ret til at foretage kontrol 
med sprogkundskaber for samtlige berørte 
erhvervsudøvere efter en udtrykkelig
anmodning herom fra de nationale 
sundhedssystemers side, eller for så vidt 
angår selvstændige, der ikke er tilknyttet 
de nationale sundhedssystemer, fra de 
repræsentative nationale 
patientforeningers side.

Hvis det drejer sig om erhverv, der har 
konsekvenser for folkesundheden og
patientsikkerheden, kan medlemsstaterne 
give de kompetente myndigheder ret til at
verificere de sprogkundskaber, der er 
nødvendige for erhvervsmæssig udøvelse.
Den kompetente myndigheds 
sprogverificering skal ikke forhindre en 
arbejdsgiver i at foretage yderligere test, 
alt efter hvad der er relevant.

Or. en
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Ændringsforslag 610
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det drejer sig om erhverv, der har 
konsekvenser for patientsikkerheden, kan 
medlemsstaterne give de kompetente 
myndigheder ret til at foretage kontrol med 
sprogkundskaber for samtlige berørte 
erhvervsudøvere efter en udtrykkelig 
anmodning herom fra de nationale 
sundhedssystemers side, eller for så vidt 
angår selvstændige, der ikke er tilknyttet 
de nationale sundhedssystemer, fra de 
repræsentative nationale 
patientforeningers side.

Hvis det drejer sig om erhverv, der har 
konsekvenser for patientsikkerheden, kan 
medlemsstaterne give de kompetente 
myndigheder ret til at foretage kontrol med 
sprogkundskaber eller anmode om 
dokumentation for kendskab til 
værtsmedlemsstaternes officielle sprog fra
samtlige berørte erhvervsudøvere efter
anerkendelse af de erhvervsmæssige 
kvalifikationer, men inden der gives 
adgang til det pågældende erhverv.

Or. en

Ændringsforslag 611
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det drejer sig om erhverv, der har 
konsekvenser for patientsikkerheden, kan 
medlemsstaterne give de kompetente 
myndigheder ret til at foretage kontrol med 
sprogkundskaber for samtlige berørte 
erhvervsudøvere efter en udtrykkelig 
anmodning herom fra de nationale 
sundhedssystemers side, eller for så vidt 
angår selvstændige, der ikke er tilknyttet 
de nationale sundhedssystemer, fra de 
repræsentative nationale 

Hvis det drejer sig om erhverv, der har 
konsekvenser for patientsikkerheden, kan 
medlemsstaterne give de kompetente 
myndigheder ret til at foretage kontrol med 
sprogkundskaber eller anmode om 
dokumentation for kendskab til 
værtsmedlemsstaternes officielle sprog fra
samtlige berørte erhvervsudøvere efter
anerkendelse af de erhvervsmæssige 
kvalifikationer, men inden der gives 
adgang til det pågældende erhverv.
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patientforeningers side.

Or. en

Begrundelse

I henhold til det nuværende direktiv 2005/36/EF kan de kompetente myndigheder gøre 
adgangen til et erhverv betinget af sprogkundskaber, som er uafhængig af erhvervsudøveres 
ret til anerkendelse af deres kvalifikationer. En sådan betingelse er navnlig vigtig for erhverv 
med konsekvenser for patientsikkerheden.

Ændringsforslag 612
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sprogkontrollen begrænses til kendskab 
til et af medlemsstatens officielle sprog, 
som vælges af den pågældende person i 
henhold til den virksomhed, der skal 
udøves, og må ikke medføre nogen 
omkostninger for erhvervsudøveren. Den 
pågældende person har mulighed for at 
påklage denne kontrol og indbringe sagen 
for de nationale domstole.

Verificering af kendskab til et sprog skal 
stå i rimeligt forhold til den virksomhed, 
der skal udøves, og må ikke medføre nogen 
omkostninger for erhvervsudøveren. Den 
pågældende person har mulighed for at 
påklage denne kontrol og indbringe sagen 
for de nationale domstole.

Or. en

Ændringsforslag 613
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sprogkontrollen begrænses til kendskab til 
et af medlemsstatens officielle sprog, som 

Sprogkontrol begrænses til kendskab til et 
af medlemsstatens officielle sprog, som 
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vælges af den pågældende person i henhold 
til den virksomhed, der skal udøves, og må 
ikke medføre nogen omkostninger for 
erhvervsudøveren. Den pågældende person 
har mulighed for at påklage denne kontrol 
og indbringe sagen for de nationale
domstole.

vælges af den pågældende person i henhold 
til den virksomhed, der skal udøves.
Eventuelle gebyrer, som ansøgeren 
pålægges i forbindelse med 
sprogverificering, skal stå i rimeligt 
forhold hertil. Den pågældende person har 
mulighed for at påklage denne kontrol og 
indbringe sagen for den nationale domstol.

Or. en

Begrundelse

Erhvervsudøveren er selv ansvarlig for at sikre, at han har færdighederne på det pågældende 
sprog. Men gebyrerne skal være rimelige og ikke hindre erhvervsudøvernes frie 
bevægelighed. Gebyret må ikke virke afskrækkende i forhold til udøvelsen af erhvervet. 
Hjemmehørende erhvervsudøvere eller tilsvarende fra tredjelande skal måske allerede betale 
gebyr i visse medlemsstater.

Ændringsforslag 614
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sprogkontrollen begrænses til kendskab til 
et af medlemsstatens officielle sprog, som
vælges af den pågældende person i 
henhold til den virksomhed, der skal 
udøves, og må ikke medføre nogen 
omkostninger for erhvervsudøveren. Den 
pågældende person har mulighed for at 
påklage denne kontrol og indbringe sagen 
for de nationale domstole.

Sprogkontrollen begrænses til kendskab til 
et af medlemsstatens officielle sprog, som
er nødvendigt for, at indehaveren af en 
erhvervsmæssig kvalifikation kan udøve 
sit erhverv, i henhold til den virksomhed, 
der skal udøves, og må ikke medføre nogen 
omkostninger for erhvervsudøveren. Den 
pågældende person har mulighed for at 
påklage denne kontrol og indbringe sagen 
for de nationale domstole.

Or. fr

Ændringsforslag 615
Emilie Turunen
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sprogkontrollen begrænses til kendskab til 
et af medlemsstatens officielle sprog, som
vælges af den pågældende person i 
henhold til den virksomhed, der skal 
udøves, og må ikke medføre nogen 
omkostninger for erhvervsudøveren. Den 
pågældende person har mulighed for at 
påklage denne kontrol og indbringe sagen 
for de nationale domstole.

Sprogtesten begrænses til kendskab til et af 
medlemsstatens officielle sprog på det 
sprog, som den pågældende person har til 
hensigt at anvende i udøvelsen af sit 
erhverv, i henhold til den virksomhed, der 
skal udøves, og må ikke medføre nogen 
omkostninger for erhvervsudøveren. Den 
pågældende person har mulighed for at 
påklage denne kontrol og indbringe sagen 
for de nationale domstole.

Or. en

Ændringsforslag 616
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sprogkontrollen begrænses til kendskab til 
et af medlemsstatens officielle sprog, som 
vælges af den pågældende person i henhold 
til den virksomhed, der skal udøves, og må 
ikke medføre nogen omkostninger for 
erhvervsudøveren. Den pågældende person 
har mulighed for at påklage denne kontrol 
og indbringe sagen for de nationale 
domstole.

Sprogtesten begrænses til kendskab til et af 
medlemsstatens officielle sprog, som 
vælges af den pågældende person i henhold 
til den virksomhed, der skal udøves, og må 
ikke medføre uforholdsmæssige
omkostninger for erhvervsudøveren. Den 
pågældende person har mulighed for at 
påklage denne kontrol og indbringe sagen 
for de nationale domstole.

Or. es
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Ændringsforslag 617
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sprogkontrollen begrænses til kendskab til 
et af medlemsstatens officielle sprog, som 
vælges af den pågældende person i henhold 
til den virksomhed, der skal udøves, og må 
ikke medføre nogen omkostninger for 
erhvervsudøveren. Den pågældende person 
har mulighed for at påklage denne kontrol 
og indbringe sagen for de nationale 
domstole.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

Ændringsforslag 618
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sprogkontrollen begrænses til kendskab 
til et af medlemsstatens officielle sprog, 
som vælges af den pågældende person i 
henhold til den virksomhed, der skal 
udøves, og må ikke medføre nogen 
omkostninger for erhvervsudøveren. Den 
pågældende person har mulighed for at 
påklage denne kontrol og indbringe sagen 
for de nationale domstole.

Verificering af kendskab til et sprog skal 
stå i rimeligt forhold til den virksomhed, 
der skal udøves, og må ikke medføre nogen 
omkostninger for erhvervsudøveren. Den 
pågældende person har mulighed for at 
påklage denne kontrol og indbringe sagen 
for de nationale domstole.

Or. en
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Ændringsforslag 619
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sprogkontrollen begrænses til kendskab til 
et af medlemsstatens officielle sprog, som 
vælges af den pågældende person i 
henhold til den virksomhed, der skal 
udøves, og må ikke medføre nogen
omkostninger for erhvervsudøveren. Den 
pågældende person har mulighed for at 
påklage denne kontrol og indbringe sagen 
for de nationale domstole.

Sprogkontrollen begrænses til kendskab til 
et af medlemsstatens officielle sprog, som 
vælges af den pågældende person, og
eventuelle omkostninger skal stå i rimeligt 
forhold hertil for erhvervsudøveren. Den 
pågældende person har mulighed for at 
påklage denne kontrol og i 
overensstemmelse med national ret.

Or. en

Ændringsforslag 620
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sprogkontrollen begrænses til kendskab 
til et af medlemsstatens officielle sprog, 
som vælges af den pågældende person i 
henhold til den virksomhed, der skal 
udøves, og må ikke medføre nogen 
omkostninger for erhvervsudøveren. Den 
pågældende person har mulighed for at 
påklage denne kontrol og indbringe sagen 
for de nationale domstole.

Verificering af kendskab til et sprog skal 
stå i rimeligt forhold til den virksomhed, 
der skal udøves, og må ikke medføre nogen 
omkostninger for erhvervsudøveren. Den 
pågældende person har mulighed for at 
påklage denne kontrol og indbringe sagen 
for de nationale domstole.

Or. en
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Ændringsforslag 621
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 55 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendelse af lønnede praktikophold udgår

Or. el

Begrundelse

Vedrørende anerkendelsen af praktikophold i en anden medlemsstat er de interesserede ikke 
professionelle, og derfor falder de uden for anvendelsesområdet for dette direktiv.

Ændringsforslag 622
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39 a (nyt)
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 55 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) Civilretligt ansvar og forpligtelser til 
videreuddannelse
1. Nærværende direktiv er ikke i strid med 
fællesskabsbestemmelserne og de 
nationale bestemmelser, som giver 
medlemsstaterne mulighed for at kræve 
en forsikringsdækning eller finansielle 
garantier som sådan, og berører ikke 
kravene til deltagelse i en kollektiv 
kompensationsfond, som f.eks. kan være 
gældende for medlemmerne af faglige 
organer eller organisationer, forudsat at 
disse bestemmelser er ikke-
diskriminerende.
2. Dette direktiv berører ikke de nationale 
bestemmelser, ifølge hvilke retten til at 
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udøve et erhverv af tvingende almene 
hensyn er afhængig af, at erhvervet 
udøves på regelmæssig basis, forudsat 
disse bestemmelser er ikke-
diskriminerende. 

Or. fr

Ændringsforslag 623
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 55 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 55a udgår

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 624
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 55 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendelse af lønnede praktikophold udgår
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Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 625
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 55 a – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendelse af lønnede praktikophold Anerkendelse af praktikophold med 
obligatorisk tilsyn

Or. en

Ændringsforslag 626
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 55 a – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendelse af lønnede praktikophold Anerkendelse af praktikophold

Or. de
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Ændringsforslag 627
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 55 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendelse af lønnede praktikophold Anerkendelse af praktikophold

Or. en

Ændringsforslag 628
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 55 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendelse af lønnede praktikophold Anerkendelse af praktikophold

Or. en

Ændringsforslag 629
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 55 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendelse af lønnede praktikophold Anerkendelse af praktikophold

Med henblik på at give adgang til et 
lovreguleret erhverv anerkender 
medlemsstaten praktikophold, der er 
gennemført i en anden medlemsstat og 
attesteret af en kompetent myndighed i 
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denne medlemsstat.
For så vidt anvendelsen af stk. 1 i denne 
artikel kan et praktikophold udelukkende 
anerkendes på følgende betingelser:
- det er en del af en videregående 
uddannelse, der giver ECTS-meritpoint, 
og praktikanterne har status som 
studerende eller erhvervspraktikant

- det gennemføres på grundlag af en 
skriftlig og retligt bindende kontrakt med 
fastsættelse af tidsramme og beskrivelse af 
uddannelsesmål og tildelte opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 630
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 55 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendelse af lønnede praktikophold Anerkendelse af praktikophold

Or. de

Begrundelse

Inden for visse erhverv er det sædvanligt at gennemføre ulønnede praktikperioder. Personer, 
der gør dette, bør imidlertid ikke stilles ringere, fordi de ikke anerkendes officielt.

Ændringsforslag 631
Andreas Schwab, Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 55 a – titel



PE498.003v02-00 42/90 AM\916793DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendelse af lønnede praktikophold Anerkendelse af praktikophold

Or. de

Begrundelse

Følgeændring til artikel 55a og betragtning 20.

Ændringsforslag 632
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 55 a – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendelse af lønnede praktikophold Anerkendelse af praktikophold, som er led 
i en uddannelse til et lovreguleret erhverv, 
og som betinger retten til udøvelse af 
erhvervet

Or. fr

Ændringsforslag 633
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 55 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at give adgang til et 
lovreguleret erhverv anerkender 
medlemsstaten lønnede praktikophold, der 
er gennemført i en anden medlemsstat og 
attesteret af en kompetent myndighed i 
denne medlemsstat.

udgår
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Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 634
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 55 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at give adgang til et 
lovreguleret erhverv anerkender 
medlemsstaten lønnede praktikophold, der 
er gennemført i en anden medlemsstat og 
attesteret af en kompetent myndighed i 
denne medlemsstat.

Hjemlandet anerkender et praktikophold, 
der er gennemført i en anden medlemsstat 
og attesteret af en kompetent myndighed i 
denne medlemsstat, i det omfang det er 
relevant for udøvelsen af erhvervet i 
hjemlandet.

Or. de

Ændringsforslag 635
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 55 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at give adgang til et 
lovreguleret erhverv anerkender 
medlemsstaten lønnede praktikophold, der 

Med henblik på at give adgang til et 
lovreguleret erhverv anerkender 
medlemsstaten praktikophold, i forbindelse 
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er gennemført i en anden medlemsstat og 
attesteret af en kompetent myndighed i 
denne medlemsstat.

med en uddannelse, der giver adgang til et 
lovreguleret erhverv, uanset lønnens 
niveau og art, der er gennemført i en 
anden medlemsstat og attesteret af en 
kompetent myndighed i denne 
medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 55 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at give adgang til et 
lovreguleret erhverv anerkender 
medlemsstaten lønnede praktikophold, der 
er gennemført i en anden medlemsstat og 
attesteret af en kompetent myndighed i 
denne medlemsstat.

Med henblik på at give adgang til et 
lovreguleret erhverv anerkender 
medlemsstaten praktikophold, der er 
gennemført i en anden medlemsstat og 
attesteret af en kompetent myndighed i 
denne medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 637
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 55 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at give adgang til et 
lovreguleret erhverv anerkender 
medlemsstaten lønnede praktikophold, der 
er gennemført i en anden medlemsstat og 
attesteret af en kompetent myndighed i 
denne medlemsstat.

Med henblik på at give adgang til et 
lovreguleret erhverv anerkender 
medlemsstaten praktikophold, der er 
gennemført i en anden medlemsstat og 
attesteret af en kompetent myndighed i 
denne medlemsstat.
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Or. en

Ændringsforslag 638
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 55 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at give adgang til et 
lovreguleret erhverv anerkender 
medlemsstaten lønnede praktikophold, der 
er gennemført i en anden medlemsstat og 
attesteret af en kompetent myndighed i 
denne medlemsstat.

Med henblik på at give adgang til et 
lovreguleret erhverv anerkender 
medlemsstaten praktikophold, der er 
gennemført i en anden medlemsstat og 
attesteret af en kompetent myndighed i 
denne medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

Inden for visse erhverv er det sædvanligt at gennemføre ulønnede praktikperioder. Personer, 
der gør dette, bør imidlertid ikke stilles ringere, fordi de ikke anerkendes officielt.

Ændringsforslag 639
Andreas Schwab, Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 55 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at give adgang til et 
lovreguleret erhverv anerkender 
medlemsstaten lønnede praktikophold, der 
er gennemført i en anden medlemsstat og
attesteret af en kompetent myndighed i 
denne medlemsstat.

Med henblik på at give adgang til et 
lovreguleret erhverv anerkender 
medlemsstaten praktikophold, der indgår i 
læseplanen for en uddannelse til et 
lovreguleret erhverv, uanset om det 
betinger retten til at udøve det, og som er 
gennemført i en anden medlemsstat og 
attesteret af en kompetent myndighed i 
denne medlemsstat. Medlemsstaterne kan 
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begrænse den maksimale varighed for et 
praktikophold, der er gennemført i en 
anden medlemsstat, hvis dette er en 
betingelse for adgang til et lovreguleret 
erhverv i hjemlandet. Anerkendelse af 
praktikopholdet erstatter ikke en prøve, 
som er obligatorisk for at få adgang til 
erhvervet.

Or. de

Begrundelse

Et ulønnet praktikophold i forbindelse med erhvervsuddannelsen bør ikke være udelukket. 
Samtidig med at mobiliteten skal fremmes, skal kvaliteten ved adgangen til erhvervet bevares. 
Derfor bør et praktikophold ikke erstatte en nødvendig prøve for at få adgang til erhvervet.

Ændringsforslag 640
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 55 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at give adgang til et 
lovreguleret erhverv anerkender 
medlemsstaten lønnede praktikophold, der 
er gennemført i en anden medlemsstat og 
attesteret af en kompetent myndighed i 
denne medlemsstat.

Med henblik på at give adgang til et 
lovreguleret erhverv anerkender 
medlemsstaten praktikophold, som er led i 
en uddannelse til et lovreguleret erhverv, 
og som betinger retten til udøvelse af 
erhvervet, der er gennemført i en anden 
medlemsstat og attesteret af en kompetent 
myndighed i denne medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 641
Marian Harkin

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 55 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at give adgang til et 
lovreguleret erhverv anerkender
medlemsstaten lønnede praktikophold, der 
er gennemført i en anden medlemsstat og
attesteret af en kompetent myndighed i 
denne medlemsstat.

Med henblik på at give adgang til et 
lovreguleret erhverv tager medlemsstaten
behørigt hensyn til lønnede praktikophold, 
der er gennemført i en anden medlemsstat 
og attesteret af en kompetent myndighed i 
denne medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 642
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39 (nyt)
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 55 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

55b Eventuelle gebyrer, som kan 
pålægges ansøgerne i forbindelse med 
yderligere kontrol, skal stå i et rimeligt 
forhold til de afholdte omkostninger og 
være af en størrelse, der kan 
sammenlignes med de gebyrer, som 
afkræves hjemmehørende 
erhvervsudøvere eller 
tredjelandserhvervsudøvere.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke urimeligt at forvente, at erhvervsudøvere yder et bidrag til omkostningerne 
forbundet med (f.eks.) repetitionskurser, så længe beløbet står i et rimeligt forhold hertil. 
Hjemmehørende erhvervsudøvere eller erhvervsudøvere uden for EU skal måske allerede 
betale gebyrer i visse medlemsstater.
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Ændringsforslag 643
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 40 a (nyt)
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 55b (ny) – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

40a Kontrol efter manglende 
erhvervsudøvelse i længere tid
I tilfælde, hvor erhvervsudøvere er 
anerkendt via kapitel III, men ikke har
drevet virksomhed i en periode som 
defineret i overensstemmelse med artikel 
57c (ny) og 58a forud for anmodningen 
om etablering eller fornyelse af 
anmeldelsen, kan værtsmedlemsstaten 
lade den kompetente myndighed 
kontrollere den erhvervsudøvendes 
egnethed som erhvervsudøver. Disse 
kontroller skal være proportionelle, ikke-
diskriminerende og uden omkostninger 
for den erhvervsudøvende.
Medlemsstaterne kan endvidere anvende 
bestemmelserne i denne artikel på andre 
erhverv af tvingende almene hensyn.
Medlemsstaterne fremlægger eventuelle 
beslutninger for Kommissionen, der skal 
offentliggøre disse.

Or. en

Ændringsforslag 644
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 41
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten og hjemlandet 

De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten og hjemlandet 
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udveksler oplysninger om disciplinære 
eller strafferetlige sanktioner eller om 
andre alvorlige, konkrete forhold, der vil 
kunne få følger for udøvelsen af en 
virksomhed i henhold til dette direktiv, 
under overholdelse af lovgivningen om 
beskyttelse af personoplysninger, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF(*).

udveksler oplysninger om disciplinære 
eller strafferetlige sanktioner eller om 
andre alvorlige, konkrete forhold, der vil 
kunne få følger for udøvelsen af en 
virksomhed i henhold til dette direktiv, 
under overholdelse af lovgivningen om 
beskyttelse af personoplysninger, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF(*). I denne sammenhæng 
anvender de kompetente myndigheder 
informationssystemet for det indre 
marked (IMI).

Or. en

Ændringsforslag 645
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 41
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten og hjemlandet 
udveksler oplysninger om disciplinære 
eller strafferetlige sanktioner eller om 
andre alvorlige, konkrete forhold, der vil 
kunne få følger for udøvelsen af en 
virksomhed i henhold til dette direktiv, 
under overholdelse af lovgivningen om 
beskyttelse af personoplysninger, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF(*).

De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten og hjemlandet 
udveksler oplysninger om disciplinære 
eller strafferetlige sanktioner eller om 
andre alvorlige, konkrete forhold, der i 
sidste ende kan føre til inddragelse af eller 
indskrænkninger i retten til at udøve en 
virksomhed i henhold til dette direktiv, 
under overholdelse af lovgivningen om 
beskyttelse af personoplysninger, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF(*).

Or. sv

Begrundelse

At der bliver anmeldt mange personer, kan tyde på, at der findes stærke 
patientsikkerhedsrutiner, og bør i sig selv ikke føre til, at disse informationer bliver 
tilgængelige for alle medlemsstater. Disse informationer kan af andre lande tolkes, som om 
der er store problemer med læger fra et bestemt land, mens det i virkeligheden er landet, der 
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har stærke patientsikkerhedsrutiner.

Ændringsforslag 646
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 41
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten og hjemlandet 
udveksler oplysninger om disciplinære 
eller strafferetlige sanktioner eller om 
andre alvorlige, konkrete forhold, der vil 
kunne få følger for udøvelsen af en 
virksomhed i henhold til dette direktiv, 
under overholdelse af lovgivningen om 
beskyttelse af personoplysninger, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF(*).

De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten og hjemlandet 
udveksler oplysninger om disciplinære 
eller strafferetlige sanktioner eller om 
andre alvorlige, konkrete forhold, der vil 
kunne føre til suspension af
erhvervsudøveren eller inddragelse af 
dennes ret til udøvelse af en virksomhed i 
henhold til dette direktiv, under 
overholdelse af lovgivningen om 
beskyttelse af personoplysninger, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF(*).

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere nøjagtigt, hvilke konsekvenser artiklen vil få, navnlig 
suspension eller inddragelse af retten til at udøve en virksomhed og under hvilke 
omstændigheder.

Ændringsforslag 647
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaternes kompetente Medlemsstaternes kompetente 
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myndigheder meddeler de kompetente 
myndigheder i samtlige øvrige 
medlemsstater og Kommissionen, hvilke 
erhvervsudøvere der af de nationale 
myndigheder eller domstole har fået forbud 
mod, også midlertidigt, at udøve følgende 
erhvervsmæssige aktiviteter på den 
pågældende medlemsstats område:

myndigheder meddeler de kompetente 
myndigheder i samtlige øvrige 
medlemsstater og Kommissionen, hvilke 
erhvervsudøvere der af de nationale 
myndigheder eller domstole har fået forbud 
mod eller er pålagt begrænsninger, også 
midlertidigt, i relation til at udøve følgende 
erhvervsmæssige aktiviteter på den 
pågældende medlemsstats område:

Or. en

Ændringsforslag 648
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder meddeler de kompetente 
myndigheder i samtlige øvrige 
medlemsstater og Kommissionen, hvilke 
erhvervsudøvere der af de nationale 
myndigheder eller domstole har fået forbud 
mod, også midlertidigt, at udøve følgende 
erhvervsmæssige aktiviteter på den 
pågældende medlemsstats område:

Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder meddeler de kompetente 
myndigheder i samtlige øvrige 
medlemsstater og Kommissionen, hvilke 
erhvervsudøvere der af de nationale 
myndigheder eller domstole i kraft af en 
endelig afgørelse har fået forbud mod, 
også midlertidigt, eller pålagt 
begrænsninger i retten til at udøve 
følgende erhvervsmæssige aktiviteter, også 
midlertidigt, på den pågældende 
medlemsstats område:

Or. sv

Begrundelse

At der bliver anmeldt mange personer, kan tyde på, at der findes stærke 
patientsikkerhedsrutiner, og bør i sig selv ikke føre til, at disse informationer bliver 
tilgængelige for alle medlemsstater. Disse informationer kan af andre lande tolkes, som om 
der er store problemer med læger fra et bestemt land, mens det i virkeligheden er landet, der 
har stærke patientsikkerhedsrutiner.
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Ændringsforslag 649
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder meddeler de kompetente 
myndigheder i samtlige øvrige 
medlemsstater og Kommissionen, hvilke 
erhvervsudøvere der af de nationale 
myndigheder eller domstole har fået forbud 
mod, også midlertidigt, at udøve følgende 
erhvervsmæssige aktiviteter på den 
pågældende medlemsstats område:

Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder meddeler de kompetente 
myndigheder i samtlige øvrige 
medlemsstater og Kommissionen, hvilke 
erhvervsudøvere der af de nationale 
myndigheder eller domstole har fået forbud 
mod eller er begrænset, også midlertidigt,
af en endelig afgørelse i relation til at 
udøve følgende erhvervsmæssige 
aktiviteter på den pågældende 
medlemsstats område:

Or. en

Begrundelse

Præcisering af udløseren af advarselsmekanismen.

Ændringsforslag 650
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder meddeler de kompetente 
myndigheder i samtlige øvrige 
medlemsstater og Kommissionen, hvilke 
erhvervsudøvere der af de nationale 
myndigheder eller domstole har fået forbud 
mod, også midlertidigt, at udøve følgende 
erhvervsmæssige aktiviteter på den 

Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder meddeler de kompetente 
myndigheder i samtlige øvrige 
medlemsstater, hvilke erhvervsudøvere der 
af de nationale myndigheder eller domstole
efter en retligt bindende afgørelse har fået 
forbud mod, også midlertidigt, at udøve 
følgende erhvervsmæssige aktiviteter på 
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pågældende medlemsstats område: den pågældende medlemsstats område:

Or. en

Ændringsforslag 651
Mikael Gustafsson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder meddeler de kompetente 
myndigheder i samtlige øvrige 
medlemsstater og Kommissionen, hvilke 
erhvervsudøvere der af de nationale 
myndigheder eller domstole har fået forbud 
mod, også midlertidigt, at udøve følgende 
erhvervsmæssige aktiviteter på den 
pågældende medlemsstats område:

Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder meddeler de kompetente 
myndigheder i samtlige øvrige 
medlemsstater og Kommissionen, hvilke 
erhvervsudøvere der af de nationale 
myndigheder eller domstole har fået forbud 
mod, også midlertidigt, at udøve følgende 
erhvervsmæssige aktiviteter på den 
pågældende medlemsstats område i tråd 
med teksten i artikel 4e, stk. 1, litra a):

Or. en

Ændringsforslag 652
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder meddeler de kompetente 
myndigheder i samtlige øvrige 
medlemsstater og Kommissionen, hvilke 
erhvervsudøvere der af de nationale 
myndigheder eller domstole har fået
forbud mod, også midlertidigt, at udøve 

Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder meddeler de kompetente 
myndigheder i samtlige øvrige 
medlemsstater og Kommissionen, hvilke 
erhvervsudøvere der af de nationale 
myndigheder eller domstole midlertidigt 
eller permanent har fået frataget deres ret 
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følgende erhvervsmæssige aktiviteter på 
den pågældende medlemsstats område:

til at praktisere i deres hjemland eller 
værtsmedlemsstat, også midlertidigt, i 
relation at udøve følgende 
erhvervsmæssige aktiviteter på den 
pågældende medlemsstats område:

Or. en

Ændringsforslag 653
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alment praktiserende læge med bevis 
for uddannelse, jf. punkt 5.1.4 i bilag V

a) læge med bevis for uddannelse, jf. punkt
5.1.1, 5.1.3 og 5.1.4 i bilag V

Or. en

Begrundelse

Præcisering af udløseren af advarselsmekanismen.

Ændringsforslag 654
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) læge, der er i besiddelse af et 
eksamensbevis som speciallæge, jf. f

b) læge, der er i besiddelse af et 
eksamensbevis på 
grunduddannelsesniveau og som
speciallæge, jf. artikel 10, litra b

Or. en
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Begrundelse

Der bør ikke være nogen differentiering i anvendelsen af advarselssystemet i henhold til 
anerkendelsesordningen.

Ændringsforslag 655
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42 (nyt)
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56 – stk. 1 – litra ca

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) sygeplejersker anerkendt efter artikel 
10

Or. en

Ændringsforslag 656
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42 (nyt)
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56 a – stk. 1 – litra j a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) erhvervsudøvere underlagt den 
generelle anerkendelsesordning i henhold 
til kapitel I og II i afsnit III, som har 
konsekvenser for patientsikkerheden

Or. en

Ændringsforslag 657
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42 (nyt)
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56 a – stk. 1 – litra j a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) erhverv, der er omfattet af proceduren 
for automatisk anerkendelse i henhold til 
kapitel III i afsnit III i nærværende
direktiv, og som er underlagt en fælles 
uddannelsesramme, således at deres 
specialer kan anerkendes i en anden 
medlemsstat, med undtagelse af 
arkitekterhvervet

Or. fr

Ændringsforslag 658
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56 a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i første afsnit omhandlede oplysninger 
fremsendes senest tre dage efter datoen for 
vedtagelse af den afgørelse, hvorefter den 
pågældende erhvervsudøver forbydes at 
udøve erhvervsvirksomhed.

De i første afsnit omhandlede oplysninger 
fremsendes senest tre dage efter datoen for 
vedtagelse af den afgørelse, hvorefter den 
pågældende erhvervsudøver forbydes at 
udøve erhvervsvirksomhed via 
informationssystemet for det indre 
marked.

Or. en

Begrundelse

Advarselsordningen bør af yderligere sikkerhedshensyn udvides til også at gælde, når 
erhvervsudøvere fremlægger falske oplysninger.

Ændringsforslag 659
Heide Rühle
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56 a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i første afsnit omhandlede oplysninger 
fremsendes senest tre dage efter datoen for 
vedtagelse af den afgørelse, hvorefter den 
pågældende erhvervsudøver forbydes at 
udøve erhvervsvirksomhed.

De i første afsnit omhandlede oplysninger 
fremsendes omgående og i hvert fald
senest 48 timer efter, at den afgørelse, 
hvorefter den pågældende erhvervsudøver 
forbydes at udøve erhvervsvirksomhed, er 
blevet truffet med juridisk gyldighed.

Or. de

Ændringsforslag 660
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56 a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i første afsnit omhandlede oplysninger 
fremsendes senest tre dage efter datoen for 
vedtagelse af den afgørelse, hvorefter den 
pågældende erhvervsudøver forbydes at 
udøve erhvervsvirksomhed.

De i første afsnit omhandlede oplysninger 
fremsendes senest 24 timer efter datoen for 
vedtagelse af den afgørelse, hvorefter den 
pågældende erhvervsudøver forbydes at 
udøve erhvervsvirksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 661
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56 a – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, som ikke er omfattet af 
direktiv 2006/123/EF, hvor en 
erhvervsudøver, som er etableret i en 
medlemsstat, udøver erhvervsmæssig 
virksomhed under andre faglige titler end 
dem, der er nævnt i stk. 1, og inden for 
rammerne af dette direktiv, underretter den 
pågældende medlemsstat straks de øvrige 
berørte medlemsstater og Kommissionen
efter at have fået faktisk kendskab til 
adfærd, specifikke handlinger eller 
omstændigheder forbundet med denne 
virksomhed, som kan forårsage alvorlige 
skader på menneskers sundhed og 
sikkerhed eller på miljøet i andre 
medlemsstater. Disse oplysninger må ikke 
gå ud over, hvad der er nødvendigt for at 
identificere den pågældende 
erhvervsudøver, og skal indeholde en 
henvisning til den kompetente myndigheds 
afgørelse, hvorved erhvervsudøveren får 
forbud mod at udøve erhvervsmæssig 
virksomhed. Andre medlemsstater kan 
anmode om yderligere oplysninger på de i
artikel 8 og 56 fastsatte betingelser.

2. I de tilfælde, som ikke er omfattet af 
direktiv 2006/123/EF, hvor en 
erhvervsudøver, som er etableret i en 
medlemsstat, udøver erhvervsmæssig 
virksomhed under andre faglige titler end 
dem, der er nævnt i stk. 1, og inden for 
rammerne af dette direktiv, underretter den 
pågældende medlemsstat straks de øvrige 
berørte medlemsstater efter at have fået 
faktisk kendskab til adfærd, specifikke 
handlinger eller omstændigheder forbundet 
med denne virksomhed, som kan forårsage 
alvorlige skader på menneskers sundhed og 
sikkerhed eller på miljøet i andre 
medlemsstater eller indikere, at den 
erhvervsudøvende ikke er egnet til at 
udøve sit erhverv. Disse oplysninger må 
ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for 
at identificere den pågældende 
erhvervsudøver, og skal indeholde en 
henvisning til den kompetente myndigheds 
afgørelse, hvorved erhvervsudøveren får 
forbud mod at udøve erhvervsmæssig 
virksomhed. Andre medlemsstater kan 
anmode om yderligere oplysninger på de i 
artikel 8 og 56 fastsatte betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 662
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42 (nyt)
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56a – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal straks advisere 
andre medlemsstater omfattet af stk. 1 og 
2, hvis en ansøger fremlægger falske 
oplysninger, herunder falske 
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uddannelsesbeviser.

Or. en

Ændringsforslag 663
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42 (nyt)
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 55a – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan i 
overensstemmelse med national 
lovgivning informere andre 
medlemsstater, hvis en erhvervsudøvende 
har modtaget en advarsel fra en 
kompetent myndighed eller en faglig 
organisation om sin egnethed til at udøve 
et erhverv.

Or. en

Ændringsforslag 664
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Behandling af personoplysninger med 
henblik på informationsudveksling, jf. stk. 
1 og 2, foregår i overensstemmelse med 
direktiv 95/46/EF og direktiv 2002/58/EF. 
Kommissionens behandling af 
personoplysninger foregår i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
45/2001.

3. Behandling af personoplysninger med 
henblik på informationsudveksling, jf. stk. 
1 og 2, foregår i overensstemmelse med 
direktiv 95/46/EF og direktiv 2002/58/EF. 
Kommissionens behandling af 
personoplysninger foregår i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
45/2001. Oplysningerne i advarslen er 
under alle omstændigheder begrænset til 
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den erhvervsudøvendes identitet, datoen 
for udstedelse af advarsel, og, hvis det er 
relevant, suspensionens varighed.

Or. en

Ændringsforslag 665
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42 (nyt)
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56a – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Advarsler og indholdet heraf, der er 
modtaget fra andre medlemsstater, 
kompetente myndigheder eller faglige 
organisationer, skal være fortrolige, 
medmindre oplysningerne er 
offentliggjort i overensstemmelse med den 
nationale ret i medlemsstaten, der har 
udstedt advarslen.

Or. en

Ændringsforslag 666
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42 (nyt)
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56a – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Oplysninger om advarsler opretholdes 
kun i informationssystemet, så længe de 
er gyldige.

Or. en
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Ændringsforslag 667
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42 (nyt)
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56a – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Advarsler slettes inden for 24 timer 
efter datoen for vedtagelse af afgørelsen 
om tilbagekaldelse.

Or. en

Ændringsforslag 668
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56 a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
anvendelse af advarselsordningen. 
Gennemførelsesretsakten omfatter 
bestemmelser om, hvilke kompetente 
myndigheder der har ret til at 
udsende/modtage advarsler, om
supplering af advarsler med yderligere 
oplysninger, om tilbagetrækning og 
afslutning af advarsler, om ret til 
aktindsigt, metoder til rettelse af 
oplysninger i advarsler og foranstaltninger 
til sikring af behandlingssikkerheden og 
forvaringsperioder. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter
rådgivningsproceduren i artikel 58.

5. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
anvendelse af advarselsordningen. 
Gennemførelsesretsakten omfatter 
bestemmelser om supplering af advarsler 
med yderligere oplysninger, om 
tilbagetrækning og afslutning af advarsler, 
metoder til rettelse af oplysninger i 
advarsler. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 58.

Or. de
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Ændringsforslag 669
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
anvendelse af advarselsordningen. 
Gennemførelsesretsakten omfatter 
bestemmelser om, hvilke kompetente 
myndigheder der har ret til at 
udsende/modtage advarsler, om supplering 
af advarsler med yderligere oplysninger, 
om tilbagetrækning og afslutning af 
advarsler, om ret til aktindsigt, metoder til 
rettelse af oplysninger i advarsler og 
foranstaltninger til sikring af 
behandlingssikkerheden og 
forvaringsperioder. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter
rådgivningsproceduren i artikel 58.

5. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter efter høring af 
faglige organisationer og berørte parter
som fastsat i artikel 57c (ny) og 58a (ny) 
og under hensyntagen til deres forslag
med henblik på anvendelse af 
advarselsordningen. 
Gennemførelsesretsakten omfatter 
bestemmelser om, hvilke kompetente 
myndigheder der har ret til at 
udsende/modtage advarsler, om supplering 
af advarsler med yderligere oplysninger, 
om tilbagetrækning og afslutning af 
advarsler, om ret til aktindsigt, metoder til 
rettelse af oplysninger i advarsler og 
foranstaltninger til sikring af 
behandlingssikkerheden og 
forvaringsperioder. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter
undersøgelsesproceduren i artikel 58.

Or. en

Ændringsforslag 670
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 56a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
anvendelse af advarselsordningen. 

5. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
anvendelse af advarselsordningen. 
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Gennemførelsesretsakten omfatter 
bestemmelser om, hvilke kompetente 
myndigheder der har ret til at 
udsende/modtage advarsler, om supplering 
af advarsler med yderligere oplysninger, 
om tilbagetrækning og afslutning af 
advarsler, om ret til aktindsigt, metoder til 
rettelse af oplysninger i advarsler og 
foranstaltninger til sikring af 
behandlingssikkerheden og 
forvaringsperioder. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter
rådgivningsproceduren i artikel 58.

Gennemførelsesretsakten omfatter 
bestemmelser om, hvilke kompetente 
myndigheder der har ret til at 
udsende/modtage advarsler, om supplering 
af advarsler med yderligere oplysninger, 
om tilbagetrækning og afslutning af 
advarsler, om ret til aktindsigt, metoder til 
rettelse af oplysninger i advarsler og 
foranstaltninger til sikring af 
behandlingssikkerheden og 
forvaringsperioder. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter
undersøgelsesproceduren i artikel 58.

Or. en

Ændringsforslag 671
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at følgende 
oplysninger er tilgængelige online og 
ajourføres regelmæssigt via 
kvikskrankerne:

1. Medlemsstaterne påser, at følgende 
oplysninger er tilgængelige online og 
ajourføres regelmæssigt af de kompetente 
myndigheder eller organer:

Or. de

Ændringsforslag 672
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at følgende 1. Medlemsstaterne påser, at følgende 



PE498.003v02-00 64/90 AM\916793DA.doc

DA

oplysninger er tilgængelige online og 
ajourføres regelmæssigt via 
kvikskrankerne:

oplysninger er tilgængelige online og 
ajourføres regelmæssigt via 
kvikskrankerne, der skal råde over 
uddannet personale til at yde rådgivning 
til borgerne, herunder personlig 
rådgivning:

Or. el

Begrundelse

Beskrivelse af de nødvendige tjenester, som de fælles kvikskranker skal kunne tilbyde.

Ændringsforslag 673
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at følgende 
oplysninger er tilgængelige online og 
ajourføres regelmæssigt via 
kvikskrankerne:

1. Medlemsstaterne påser, at følgende 
oplysninger er tilgængelige online og 
ajourføres regelmæssigt af de ansvarlige 
myndigheder eller via kvikskrankerne:

Or. de

Ændringsforslag 674
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en liste over lovregulerede erhverv som 
defineret i artikel 3, stk. 1, litra a), i 
medlemsstaten, herunder 
kontaktoplysninger for de kompetente 

a) en liste over lovregulerede erhverv som 
defineret i artikel 3, stk. 1, litra a), i 
medlemsstaten, herunder 
kontaktoplysninger for de kompetente 
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myndigheder for de enkelte lovregulerede 
erhverv og støttecentrene som nævnt i 
artikel 57b

myndigheder for de enkelte lovregulerede 
erhverv, støttecentrene og
kontaktpunkterne som nævnt i artikel 57b

Or. de

Ændringsforslag 675
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43 (nyt)
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) medlemsstaternes afgørelser, der er 
truffet i henhold til artikel 4d, stk. 8 (nyt), 
artikel 4f, stk. 2, og artikel 7, stk. 4, afsnit 
5

Or. en

Ændringsforslag 676
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43 (nyt)
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) tidsfrister for erhvervsmæssig 
inaktivitet, hvorefter en erhvervsudøver 
kan blive pålagt at demonstrere sin 
egnethed til at udøve et erhverv som 
fastsat i artikel 55b (ny) 

Or. en
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Ændringsforslag 677
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne påser, at
kvikskrankerne og de kompetente 
myndigheder besvarer enhver anmodning 
om oplysninger, som rettes til 
kvikskrankerne, hurtigst muligt. De kan 
endvidere henvise sådanne anmodninger 
om oplysninger til støttecentrene, jf. artikel 
57b, og underrette de pågældende borgere.

3. Medlemsstaterne påser, at enhver 
anmodning om oplysninger bliver besvaret
hurtigst muligt. De kan endvidere henvise 
sådanne anmodninger om oplysninger til 
støttecentrene og kontaktpunkterne, jf. 
artikel 57b, og underrette de pågældende 
borgere.

Or. de

Ændringsforslag 678
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne påser, at 
kvikskrankerne og de kompetente 
myndigheder besvarer enhver anmodning 
om oplysninger, som rettes til 
kvikskrankerne, hurtigst muligt. De kan 
endvidere henvise sådanne anmodninger 
om oplysninger til støttecentrene, jf. artikel 
57b, og underrette de pågældende borgere. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. de

Ændringsforslag 679
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43 (nyt)
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den ansvarlige myndighed til 
anerkendelse af eksamensbeviser kan 
anmode om originalerne af disse beviser.

Or. el

Begrundelse

Såfremt der er opstået tvivl om rigtigheden af foreliggende eksamensbeviser.

Ændringsforslag 680
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne og Kommissionen 
træffer ledsageforanstaltninger med 
henblik på at sikre, at kvikskrankerne 
offentliggør de i artikel 1 omhandlede 
oplysninger på andre officielle EU-sprog. 
Dette berører ikke medlemsstaternes 
lovgivning om anvendelse af sprog på 
deres område.

4. Medlemsstaterne og Kommissionen 
træffer ledsageforanstaltninger med 
henblik på at offentliggøre de i artikel 1 
omhandlede oplysninger på andre officielle 
EU-sprog. Dette berører ikke 
medlemsstaternes lovgivning om 
anvendelse af sprog på deres område.

Or. de

Ændringsforslag 681
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne og Kommissionen 
træffer ledsageforanstaltninger med 
henblik på at sikre, at kvikskrankerne 
offentliggør de i artikel 1 omhandlede 
oplysninger på andre officielle EU-sprog. 
Dette berører ikke medlemsstaternes 
lovgivning om anvendelse af sprog på 
deres område.

4. Medlemsstaterne og Kommissionen 
træffer ledsageforanstaltninger med 
henblik på at sikre, at kvikskrankerne 
offentliggør de i artikel 1 omhandlede 
oplysninger på alle hjemlandets officielle
sprog samt i det mindste EU's 
proceduresprog1. Dette berører ikke 
medlemsstaternes lovgivning om 
anvendelse af sprog på deres område.

__________________
1 EU's proceduresprog = engelsk, fransk, 
tysk.

Or. cs

Begrundelse

De offentliggjorte oplysninger skal være tilgængelige, ikke blot på den pågældende stats 
officielle sprog, men også i oversættelse til i det mindste EU's proceduresprog.

Ændringsforslag 682
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne og Kommissionen 
træffer ledsageforanstaltninger med 
henblik på at sikre, at kvikskrankerne 
offentliggør de i artikel 1 omhandlede 
oplysninger på andre officielle EU-sprog. 
Dette berører ikke medlemsstaternes 
lovgivning om anvendelse af sprog på 
deres område.

4. Medlemsstaterne og Kommissionen 
træffer ledsageforanstaltninger med 
henblik på at sikre, at de i artikel 1 
omhandlede oplysninger også bliver 
offentliggjort på andre officielle EU-sprog. 
Dette berører ikke medlemsstaternes 
lovgivning om anvendelse af sprog på 
deres område.
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Or. de

Ændringsforslag 683
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44 a (nyt)
Direktiv 2005/36/ΕF
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

44a) Dette direktiv berører ikke de 
nødvendige foranstaltninger, der 
iværksættes for at sikre et højt sundheds-
og forbrugerbeskyttelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 684
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at samtlige krav, 
procedurer og formaliteter i forbindelse 
med spørgsmål, der er omfattet af dette 
direktiv, kan afvikles uden besvær, på 
afstand og ad elektronisk vej via de berørte 
kvikskranker.

1. Medlemsstaterne påser, at samtlige krav, 
procedurer og formaliteter i forbindelse 
med spørgsmål, der er omfattet af dette 
direktiv, kan afvikles uden besvær, på 
afstand og ad elektronisk vej.

Or. de

Ændringsforslag 685
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at samtlige krav, 
procedurer og formaliteter i forbindelse 
med spørgsmål, der er omfattet af dette 
direktiv, kan afvikles uden besvær, på 
afstand og ad elektronisk vej via de berørte 
kvikskranker.

1. Medlemsstaterne påser, at samtlige krav, 
procedurer og formaliteter i forbindelse 
med spørgsmål, der er omfattet af dette 
direktiv, kan afvikles uden besvær, på 
afstand og ad elektronisk vej og, hvis de 
falder ind under direktiv 2005/36/EF, via 
de berørte kvikskranker.

Or. de

Ændringsforslag 686
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Samtlige procedurer gennemføres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 2006/123/EF for så vidt angår 
kvikskranker. De tidsfrister, der gælder for 
medlemsstaterne med henblik på 
overholdelse af procedurer og formaliteter 
fastsat i dette direktiv, træder i kraft ved 
afsendelse af en ansøgning fra borger til 
kvikskranke.

4. Hvor der er tale om aktiviteter under 
direktiv 2006/123/EF, gennemføres
samtlige procedurer i overensstemmelse 
med bestemmelserne i direktiv 
2006/123/EF for så vidt angår 
kvikskranker. De tidsfrister, der gælder for 
medlemsstaterne med henblik på 
overholdelse af procedurer og formaliteter 
fastsat i dette direktiv, træder i kraft ved 
afsendelse af en fuldstændig ansøgning fra
en borger.

Or. de

Ændringsforslag 687
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Samtlige procedurer gennemføres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 2006/123/EF for så vidt angår 
kvikskranker. De tidsfrister, der gælder for 
medlemsstaterne med henblik på 
overholdelse af procedurer og formaliteter 
fastsat i dette direktiv, træder i kraft ved 
afsendelse af en ansøgning fra borger til 
kvikskranke.

4. Samtlige procedurer gennemføres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 2006/123/EF for så vidt angår 
kvikskranker. De tidsfrister, der gælder for 
medlemsstaterne med henblik på 
overholdelse af procedurer og formaliteter 
fastsat i dette direktiv, træder i kraft ved 
afsendelse af en komplet ansøgning fra 
borger til de kompetente myndigheder via
kvikskranke.

Or. el

Begrundelse

Med henblik på en mere sikker kontrol af rigtigheden af de tilvejebragte dokumenter anses det 
for mest hensynsmæssigt, at kontrollen foretages af de kompetente myndigheder, der råder 
over en tilsvarende ekspertise.

Ændringsforslag 688
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Samtlige procedurer gennemføres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 2006/123/EF for så vidt angår 
kvikskranker. De tidsfrister, der gælder for 
medlemsstaterne med henblik på 
overholdelse af procedurer og formaliteter 
fastsat i dette direktiv, træder i kraft ved 
afsendelse af en ansøgning fra borger til 
kvikskranke.

4. Samtlige procedurer gennemføres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 2006/123/EF for så vidt angår 
kvikskranker. De tidsfrister, der gælder for 
medlemsstaterne med henblik på 
overholdelse af procedurer og formaliteter 
fastsat i dette direktiv, træder i kraft ved 
afsendelse af en fuldstændig ansøgning fra 
borger til kvikskranke.

Or. cs
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Begrundelse

Det kræves, at kvikskrankerne fremsender ansøgningerne til de kompetente myndigheder 
hurtigst muligt. For at opretholde retssikkerhed og kvalitet og for ikke at sinke den 
administrative procedure er det nødvendigt at beregne tidsfristen fra datoen for afsendelsen 
af den fuldstændige ansøgning.

Ændringsforslag 689
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Samtlige procedurer gennemføres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 2006/123/EF for så vidt angår 
kvikskranker. De tidsfrister, der gælder for 
medlemsstaterne med henblik på 
overholdelse af procedurer og formaliteter 
fastsat i dette direktiv, træder i kraft ved 
afsendelse af en ansøgning fra borger til 
kvikskranke.

4. Samtlige relevante procedurer 
gennemføres i overensstemmelse med 
bestemmelserne i direktiv 2006/123/EF for 
så vidt angår kvikskranker. De tidsfrister, 
der gælder for medlemsstaterne med 
henblik på overholdelse af procedurer og 
formaliteter fastsat i dette direktiv, træder i 
kraft ved afsendelse af en ansøgning fra 
borger til kvikskranke.

Or. de

Ændringsforslag 690
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Samtlige procedurer gennemføres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 2006/123/EF for så vidt angår 
kvikskranker. De tidsfrister, der gælder for 
medlemsstaterne med henblik på 

4. Samtlige procedurer gennemføres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 2006/123/EF for så vidt angår 
kvikskranker. De tidsfrister, der gælder for 
medlemsstaterne med henblik på 
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overholdelse af procedurer og formaliteter 
fastsat i dette direktiv, træder i kraft ved 
afsendelse af en ansøgning fra borger til
kvikskranke.

overholdelse af procedurer og formaliteter 
fastsat i dette direktiv, træder i kraft ved 
afsendelse af en udfyldt ansøgning fra 
borger via kvikskranke til den kompetente 
myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 691
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 45
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 b – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støttecentre Støttecentre og kontaktpunkter

Or. de

Ændringsforslag 692
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 45
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udpeger senest 
[indsæt dato – gennemførelsesfrist] et 
støttecenter, der har til opgave at give 
borgere og centre i andre medlemsstater 
vejledning i anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer i henhold 
til dette direktiv, især oplysninger om 
national lovgivning om erhvervsudøvelse, 
sociallovgivning og, hvis det er relevant, 
fagetiske regler.

1. Hver medlemsstat udpeger senest 
[indsæt dato – gennemførelsesfrist] et 
støttecenter, hhv. nationale 
kontaktpunkter, der har til opgave at give 
borgere og organer i andre medlemsstater 
vejledning i anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer i henhold 
til dette direktiv, især oplysninger om 
national lovgivning om erhvervsudøvelse, 
sociallovgivning og, hvis det er relevant, 
fagetiske regler.
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Or. de

Ændringsforslag 693
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 45
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udpeger senest 
[indsæt dato – gennemførelsesfrist] et 
støttecenter, der har til opgave at give 
borgere og centre i andre medlemsstater 
vejledning i anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer i henhold 
til dette direktiv, især oplysninger om 
national lovgivning om erhvervsudøvelse, 
sociallovgivning og, hvis det er relevant, 
fagetiske regler.

1. Hver medlemsstat udpeger senest 
[indsæt dato – gennemførelsesfrist] et 
støttecenter, der har til opgave at give 
borgere og centre i andre medlemsstater 
vejledning i anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer i henhold 
til dette direktiv, især oplysninger om 
national lovgivning om erhvervsudøvelse, 
sociallovgivning og, hvis det er relevant, 
fagetiske regler. Endvidere kan 
støttecentrene, hvis medlemsstaterne 
skønner dette relevant, udbyde 
støttetjenester til den kompetente 
myndighed med henblik på behandling af 
dokumenter vedrørende anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer.

Or. es

Ændringsforslag 694
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 45
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støttecentrene i værtsmedlemsstaterne 
bistår borgerne, når de ønsker at udøve de 
rettigheder, der følger af dette direktiv, i 

2. Støttecentrene eller de nationale 
kontaktpunkter i værtsmedlemsstaterne 
bistår borgerne, når de ønsker at udøve de 
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samarbejde med støttecentrene i 
hjemlandet og de kompetente myndigheder
og kvikskrankerne i værtsmedlemsstaten.

rettigheder, der følger af dette direktiv, i 
samarbejde med støttecentrene eller de 
nationale kontaktpunkter i hjemlandet og 
de kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten.

Or. de

Ændringsforslag 695
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 45
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten har pligt til i fuld 
udstrækning at samarbejde med 
støttecentrene i værtsmedlemsstaten og 
efter disses anmodning levere oplysninger 
om enkeltsager til sådanne støttecentre i 
værtsmedlemsstaten.

3. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten har pligt til i fuld 
udstrækning at samarbejde med 
støttecentrene eller de nationale 
kontaktpunkter i værtsmedlemsstaten og 
efter disses anmodning levere oplysninger 
om enkeltsager til disse.

Or. de

Ændringsforslag 696
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 45
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 b – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støttecentrene underretter på 
Kommissionens opfordring denne om 
sager, den har behandlet, senest to måneder 
efter modtagelse af anmodningen.

4. Støttecentrene eller de nationale 
kontaktpunkter underretter på 
Kommissionens opfordring denne om 
sager, den har behandlet, senest to måneder 
efter modtagelse af anmodningen.
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Or. de

Ændringsforslag 697
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 45 (nyt)
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal oprette et forum for 
de berørte parter, herunder bl.a. faglige 
organisationer, fagforeninger, 
kompetente myndigheder og forbruger-
/patientforeninger. Medlemskabet af dette 
forum skal afspejle sammensætningen af 
parternes interesser i et bestemt erhverv. 
Disse fora skal høres af Kommissionen og 
forelægge forslag vedrørende artikel 4a, 
stk. 7, og 4b, stk. 2. Kommissionen kan 
derudover høre disse fora under
etableringen af parametre for 
pilotprojekter, som udføres i henhold til 
dette direktiv. Kommissionen kan 
endvidere høre disse fora og tage hensyn 
til deres henstillinger, når de faglige 
grupper som fastsat i artikel 58a (ny) 
høres.

Or. en

Ændringsforslag 698
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 45 (nyt)
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 57 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen skal tilrettelægge og 
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administrere fora for de berørte parter
som beskrevet i artikel 57c (ny) og høre 
faglige organisationer som beskrevet i 
artikel 58a (ny).

Or. en

Ændringsforslag 699
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 45 (nyt)
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 58 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Høring
Kommissionen skal sikre, at eksperter fra 
de faglige grupper, bl.a. faglige 
organisationer, høres, og at deres 
henstillinger inkorporeres via delegerede 
retsakter i relation til bestemmelserne i 
artikel 25, stk. 5, artikel 35, stk. 4 første 
litra, artikel 31, stk. 2, artikel 34, stk. 2, 
artikel 38, stk. 1, artikel 40, stk. 1, artikel 
44, stk. 2, artikel 49a, stk. 3, artikel 49b, 
stk. 3, artikel 24, stk. 4, artikel 31, stk. 7, 
artikel 34, stk. 4, artikel 38, stk. 4, artikel 
40, stk. 4, artikel 44, stk. 4, artikel 26, stk. 
2, artikel 46, stk. 4, artikel 25, stk. 5, 
artikel 35, stk. 4, artikel 31, stk. 2, artikel 
34, stk. 2, artikel 38, stk. 1, artikel 40, stk. 
1, artikel 44, stk. 2, punkt 5.3.3 i bilag V, 
artikel 24, stk. 4, artikel 31, stk. 7, artikel 
34, stk. 4, artikel 38, stk. 4, artikel 40, stk. 
4, artikel 44, stk. 4, artikel 26, stk. 2, 
artikel 46, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 700
Emma McClarkin
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 58 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg 
vedrørende anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer. Dette 
udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

1. Kommissionen bistås af et udvalg 
vedrørende anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer for at 
sikre behørig repræsentation og høring på 
både europæisk og nationalt ekspertplan 
som nævnt i betragtning 24. Dette udvalg 
er et udvalg som omhandlet i forordning
(EU) nr. 182/2011.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen skal med tiltag gennem delegerede retsakter sikre, at de relevante berørte
parter og organisationer høres. Det er nødvendigt for at sikre en ukompliceret 
beslutningsproces på EU-plan med gennemsigtighed og samarbejde.

Ændringsforslag 701
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 58 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg 
vedrørende anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer. Dette 
udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

1. Kommissionen bistås af et udvalg 
vedrørende anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer for at 
sikre behørig repræsentation og høring på 
både europæisk og nationalt ekspertplan 
som nævnt i betragtning 24. Dette udvalg 
er et udvalg som omhandlet i forordning
(EU) nr. 182/2011.

Or. en
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Ændringsforslag 702
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 58 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg 
vedrørende anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer. Dette 
udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

1. Kommissionen bistås af et udvalg 
vedrørende anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer. Dette 
udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.
Kommissionen skal endvidere høre de 
berørte parter som beskrevet i artikel 57c 
(ny) og de faglige organisationer som 
beskrevet i artikel 58a (ny), hvor det er 
relevant.

Or. en

Ændringsforslag 703
Phil Prendergast

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 58 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg 
vedrørende anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer. Dette 
udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

1. Kommissionen bistås af et udvalg 
vedrørende anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer for at 
sikre behørig repræsentation og høring på 
både europæisk og nationalt ekspertplan 
som nævnt i betragtning 24. Dette udvalg 
er et udvalg som omhandlet i forordning
(EU) nr. 182/2011.

Or. en
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Ændringsforslag 704
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 58 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg 
vedrørende anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer. Dette 
udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

1. Kommissionen bistås af et udvalg 
vedrørende anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer, der skal 
sikre repræsentation af både nationale 
eksperter og eksperter på europæisk plan. 
Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

Or. el

Begrundelse

Undladelse af deltagelse af nationale eksperter i anerkendelsesordningen om faglige 
kompetencer er ikke mulig.

Ændringsforslag 705
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46 (nyt)
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 58 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen drager omsorg for, at 
der i rimeligt omfang konsulteres 
sagkyndige personer fra de berørte 
erhvervsområder, navnlig i forbindelse 
med det i artikel 58, stk. 1, omhandlede 
udvalgs aktiviteter, og forsyner udvalget 
med en begrundet rapport om de 
pågældende konsultationer.
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Or. de

Ændringsforslag 706
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 58 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 
182/2011.

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011.

Or. de

Ændringsforslag 707
Robert Rochefort

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46 (nyt)
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 58 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011.

Or. fr

Ændringsforslag 708
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 47 (nyt)
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 58 – stk. 2 – nr. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen skal inden vedtagelse 
af den delegerede retsakt i henhold til 
dette direktiv høre det respektive forum
eller de respektive fora for de berørte
parter, der omhandles i artikel 57c (ny), 
og de faglige organisationer, der 
omhandles i artikel 58a (ny), og 
inkorporere deres forslag og tage behørigt 
hensyn til resultaterne af eventuelle 
pilotprojekter.

Or. en

Ændringsforslag 709
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 47
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 58 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de delegerede retsakter i artikel 3, 
stk. 2, artikel 4a, stk.7, artikel 4b, stk. 2, 
artikel 20, artikel 21a, stk. 3, artikel 24, 
stk. 4, artikel 25, stk. 5, artikel 26, stk. 2, 
artikel 31, stk. 2, artikel 31, stk. 7, artikel
34, stk. 2, artikel 34, stk. 4, artikel 35, stk. 
4, artikel 38, stk. 1, artikel 38, stk. 4, 
artikel 40, stk. 1, artikel 40, stk. 4, artikel
44, stk. 2, artikel 44, stk. 4, artikel 46, stk. 
4, artikel 49a, stk. 3, og artikel 49b, stk. 3,
for en ubegrænset periode fra [indsæt dato 
– dato for ikrafttrædelse af det ændrede 
direktiv].

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de delegerede retsakter i artikel 3, 
stk. 2, artikel 4a, stk.7, artikel 20, artikel 
21a, stk. 3, artikel 25, stk. 5, artikel 26, stk. 
2, artikel 31, stk. 2, artikel 34, stk. 2, 
artikel 35, stk. 4, artikel 38, stk. 1, artikel 
40, stk. 1, artikel 44, stk. 2, artikel 46, stk. 
4, og artikel 49a, stk. 3, for en ubegrænset 
periode fra [indsæt dato – dato for 
ikrafttrædelse af det ændrede direktiv].

Or. de
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Ændringsforslag 710
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 47 (nyt)
Direktiv 2005/36/ΕF

Artikel 58 a – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter i henhold til artikel 24, litra a, 
artikel 25, stk. 5, artikel 26, artikel 31, stk. 
2, artikel 34, stk. 2, artikel 40, stk. 1, 
artikel 49, stk. 3, og artikel 49b, stk. 3, 
kræver, at Kommissionen hører 
medlemsstater og relevante berørte parter, 
som kan omfatte kompetente myndigheder 
og repræsentative organer, inden 
vedtagelse af de delegerede retsakter.

Or. en

Ændringsforslag 711
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 47
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 58 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 4a, stk.7, 
artikel 4b, stk. 2, artikel 20, artikel 21a, 
stk. 3, artikel 24, stk. 4, artikel 25, stk. 5, 
artikel 26, stk. 2, artikel 31, stk. 2, artikel
31, stk. 7, artikel 34, stk. 2, artikel 34, stk. 
4, artikel 35, stk. 4, artikel 38, stk. 1, 
artikel 38, stk. 4, artikel 40, stk. 1, artikel
40, stk. 4, artikel 44, stk. 2, artikel 44, stk. 
4, artikel 46, stk. 4, artikel 49a, stk. 3, og 
artikel 49b, stk. 3, omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 4a, stk.7, 
artikel 20, artikel 21a, stk. 3, artikel 25, stk. 
5, artikel 26, stk. 2, artikel 31, stk. 2, 
artikel 34, stk. 2, artikel 35, stk. 4, artikel 
38, stk. 4, artikel 40, stk. 1, artikel 44, stk. 
2, artikel 46, stk. 4, og artikel 49a, stk. 3, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
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bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der er angivet heri. Den 
berører ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er trådt i kraft.

Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der er angivet heri. Den 
berører ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er trådt i kraft.

Or. de

Ændringsforslag 712
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

48) [...] udgår

Or. de

Begrundelse

Med moderniseringen af direktivet skal procedurerne fremstå i en slanket og mere 
brugervenlig form. Alt for overvældende indberetningspligter står i vejen for dette mål. De af 
erfaring velegnede indberetningspligter, som er stadfæstet i artikel 60, er tilstrækkelige.

Ændringsforslag 713
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48 a (nyt)
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 60 – stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

48 a) Artikel 60, stk. 1, affattes således:
1) Fra [indsæt dato – udgangen af 
gennemførelsesperioden] fremsender 
Medlemsstaterne til Kommissionen hvert 
andet år en rapport om anvendelsen af 
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dette direktiv indeholdende en liste over 
de aktuelt lovregulerede erhverv i henhold 
til national lovgivning. Kommissionen 
opretter og vedligeholder en offentligt 
tilgængelig database for sådanne 
oplysninger.

Or. de

Ændringsforslag 714
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 59 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen en liste over eksisterende 
lovregulerede erhverv i henhold til
national lovgivning senest [indsæt dato –
udgangen af gennemførelsesperioden]. 
Ændringer til listen over lovregulerede 
erhverv meddeles ligeledes Kommissionen 
hurtigst muligt. Kommissionen opretter og 
vedligeholder en offentligt tilgængelig 
database for sådanne oplysninger.

1. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen en liste over eksisterende 
lovregulerede erhverv på deres område
[indsæt dato – udgangen af 
gennemførelsesperioden]. Ændringer til 
listen over lovregulerede erhverv meddeles 
ligeledes Kommissionen hurtigst muligt. 
Kommissionen opretter og vedligeholder 
en offentligt tilgængelig database for 
sådanne oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 715
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 59 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen en liste over eksisterende 

1. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen en liste over eksisterende 
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lovregulerede erhverv i henhold til national 
lovgivning senest [indsæt dato – udgangen 
af gennemførelsesperioden]. Ændringer til 
listen over lovregulerede erhverv meddeles 
ligeledes Kommissionen hurtigst muligt. 
Kommissionen opretter og vedligeholder 
en offentligt tilgængelig database for
sådanne oplysninger.

lovregulerede erhverv i henhold til national 
lovgivning senest [indsæt dato – udgangen 
af gennemførelsesperioden]. Ændringer til 
listen over lovregulerede erhverv meddeles 
ligeledes Kommissionen hurtigst muligt. 
Kommissionen opretter og vedligeholder 
en offentligt tilgængelig database for
regulerede erhverv, herunder en generel 
beskrivelse af de aktiviteter, der er 
forbundet med hvert enkelt erhverv.

Or. en

Begrundelse

Erhverv i forskellige medlemsstater kan have forskellige anvendelsesområder. Det vil være 
vanskeligt ud fra betegnelsen alene at vide, om der henvises til samme erhverv.

Ændringsforslag 716
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 59 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne undersøger, om krav, 
der begrænser adgangen til et erhverv eller 
udøvelsen heraf til indehavere af særlige 
erhvervsmæssige kvalifikationer, herunder 
anvendelsen af faglige titler og udøvelse af 
erhvervsmæssig virksomhed under disse 
titler, i henhold til deres retssystemer er 
forenelige med følgende principper:

2. Medlemsstaterne undersøger, om krav i 
henhold til deres retssystem, der 
begrænser adgangen til et erhverv eller 
udøvelsen heraf til indehavere af særlige 
erhvervsmæssige kvalifikationer, herunder 
anvendelsen af faglige titler og udøvelse af 
erhvervsmæssig virksomhed under disse 
titler som beskrevet i artikel 59 som 
"krav" er forenelige med følgende 
principper:

Or. en

Ændringsforslag 717
Emma McClarkin
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Direktiv 2005/36/ΕF

Artikel 59 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kravene er hverken direkte eller 
indirekte diskriminerende på grundlag af 
nationalitet eller opholdssted

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 718
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 59 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kravene er begrundet i et tvingende
alment hensyn

b) kravene er begrundet i det tvingende
almene hensyn

Or. en

Ændringsforslag 719
Constance Le Grip

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 59 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kravene er begrundet i et tvingende 
alment hensyn

b) kravene er begrundet i et tvingende 
alment hensyn som defineret i artikel 3,
stk. 1, litra n) (ny)

Or. en
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Ændringsforslag 720
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 59 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 1 finder ligeledes anvendelse på 
erhverv, som er lovreguleret i en 
medlemsstat af en sammenslutning eller 
organisation, jf. artikel 3, stk. 2, og 
eventuelle krav i forbindelse med 
nødvendigheden af medlemskab.

3. Stk. 1 finder ligeledes anvendelse på 
erhverv, som er lovreguleret i en 
medlemsstat af en sammenslutning eller 
organisation, jf. artikel 3, stk. 2, og 
eventuelle krav til medlemskab for de 
pågældende foreninger eller 
organisationer.

Or. en

Ændringsforslag 721
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 59 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne fremsender senest 
[indsæt dato – udgangen af 
gennemførelsesperioden] oplysninger om 
de krav, de agter at opretholde, og grunden 
til, at de anser dem for at opfylde 
betingelserne i stk. 2. Medlemsstaterne 
fremsender senest seks måneder efter 
foranstaltningens vedtagelse oplysninger 
om deres senere indførte krav og grunden 
til, at de anser dem for at opfylde 
betingelserne i stk. 2.

4. Medlemsstaterne fremsender 
oplysninger om de krav, de agter at 
opretholde, og grunden til, at de anser disse 
krav for at opfylde betingelserne i stk. 2. 
Medlemsstaterne fremsender senest seks 
måneder efter foranstaltningens vedtagelse 
oplysninger om deres senere indførte krav 
og grunden til, at de anser dem for at 
opfylde betingelserne i stk. 2.

Or. en
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Ændringsforslag 722
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49 (nyt)
Direktiv 2005/36/ΕF
Artikel 61 – led 3 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert år senest den 31. marts forelægger 
medlemsstaterne Kommissionen det antal
ansatte i sundhedssektoren i de erhverv, 
der er angivet i kapitel III, som 
medlemsstaterne kan undvære uden at 
begrænse effektiviteten af deres offentlige 
sundhedssystemer. Kommissionen 
udarbejder en liste over disse tal og sender 
den til medlemsstaterne. 
Hvis antallet af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, der er anerkendt af 
værtsmedlemsstaterne, er opnået for hvert 
år, kan hjemlandene undlade at anvende
kapitel I i direktivet.

Or. en

Ændringsforslag 723
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50 a (nyt)
Direktiv 2005/36/ΕF
Bilag V – V.1 – nr. 5.1.3 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

50 a) Bilag V, punkt 5.1.3, affattes 
således:
5.1.3 Betegnelser for 
speciallægeuddannelser – minimumskrav 
til varighed og indhold
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Or. de

Begrundelse

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


