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Amendement 559
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De Commissie is bevoegd, na overleg 
met beroepsorganisaties zoals bedoeld in 
artikel 58 bis en met opneming van hun 
voorstellen, overeenkomstig artikel 58 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot 
precisering van:

Or. en

Amendement 560
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder een "gemeenschappelijk 
opleidingskader" verstaan een voor de 
uitoefening van een specifiek beroep 
vereist gemeenschappelijk geheel van 
kennis, vaardigheden en competenties. Met 
het oog op de toegang tot en de uitoefening 
van dit beroep verbindt een lidstaat op zijn 
grondgebied aan de op basis van een 
dergelijk opleidingskader verworven 
opleidingstitels dezelfde gevolgen als aan 
de opleidingstitels die door deze lidstaat 
zelf worden afgegeven, voor zover dit 
opleidingskader aan de in lid 2 bedoelde 
criteria voldoet. Deze criteria moeten aan 
de in lid 3 bedoelde specificaties voldoen.

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder een "gemeenschappelijk 
opleidingskader" verstaan een voor de 
uitoefening van een specifiek beroep 
vereist gemeenschappelijk geheel van 
kennis, vaardigheden en competenties.

Een gemeenschappelijk opleidingskader 
mag volgens de in dit artikel vastgestelde 
voorwaarden en wijze op het grondgebied 
van een lidstaat worden opgezet.
Met het oog op de toegang tot en de 
uitoefening van dit beroep verbindt een 
lidstaat op zijn grondgebied aan de op basis 
van een dergelijk opleidingskader 
verworven opleidingstitels dezelfde 
gevolgen als aan de opleidingstitels die 
door deze lidstaat zelf worden afgegeven, 
voor zover dit opleidingskader aan de in lid 
2 bedoelde criteria voldoet. Deze criteria 
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moeten aan de in lid 3 bedoelde 
specificaties voldoen.

Or. en

Amendement 561
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder een "gemeenschappelijk 
opleidingskader" verstaan een voor de 
uitoefening van een specifiek beroep 
vereist gemeenschappelijk geheel van 
kennis, vaardigheden en competenties. Met 
het oog op de toegang tot en de uitoefening 
van dit beroep verbindt een lidstaat op zijn 
grondgebied aan de op basis van een 
dergelijk opleidingskader verworven 
opleidingstitels dezelfde gevolgen als aan 
de opleidingstitels die door deze lidstaat 
zelf worden afgegeven, voor zover dit 
opleidingskader aan de in lid 2 bedoelde 
criteria voldoet. Deze criteria moeten aan 
de in lid 3 bedoelde specificaties voldoen.

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder een "gemeenschappelijk 
opleidingskader" verstaan een voor de 
uitoefening van een specifiek beroep 
vereist gemeenschappelijk geheel van 
kennis, vaardigheden en competenties. Tot 
de eisen kunnen het aantal ECTS-
studiepunten behoren, maar ECTS-
studiepunten op zichzelf mogen niet de 
criteria vormen. Met het oog op de 
toegang tot en de uitoefening van dit 
beroep verbindt een lidstaat op zijn 
grondgebied aan de op basis van een 
dergelijk opleidingskader verworven 
opleidingstitels dezelfde gevolgen als aan 
de opleidingstitels die door deze lidstaat 
zelf worden afgegeven, voor zover dit 
opleidingskader aan de in lid 2 bedoelde 
criteria voldoet. Deze criteria moeten aan 
de in lid 3 bedoelde specificaties voldoen.

Or. en

Amendement 562
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
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onder een "gemeenschappelijk 
opleidingskader" verstaan een voor de 
uitoefening van een specifiek beroep 
vereist gemeenschappelijk geheel van 
kennis, vaardigheden en competenties. Met 
het oog op de toegang tot en de uitoefening 
van dit beroep verbindt een lidstaat op zijn 
grondgebied aan de op basis van een 
dergelijk opleidingskader verworven 
opleidingstitels dezelfde gevolgen als aan 
de opleidingstitels die door deze lidstaat 
zelf worden afgegeven, voor zover dit 
opleidingskader aan de in lid 2 bedoelde 
criteria voldoet. Deze criteria moeten aan 
de in lid 3 bedoelde specificaties voldoen.

onder een "gemeenschappelijk 
opleidingskader" verstaan een voor de 
uitoefening van een specifiek beroep of 
postdoctoraal specialisme van een beroep 
dat is gereglementeerd in titel III, 
hoofdstuk III, vereist gemeenschappelijk 
geheel van kennis, vaardigheden en 
competenties. Met het oog op de toegang 
tot en de uitoefening van dit beroep of 
specialisme verbindt een lidstaat op zijn 
grondgebied aan de op basis van een 
dergelijk opleidingskader verworven 
opleidingstitels dezelfde gevolgen als aan 
de opleidingstitels die door deze lidstaat 
zelf worden afgegeven, voor zover dit 
opleidingskader aan de in lid 2 bedoelde 
criteria voldoet. Deze criteria moeten aan 
de in lid 3 bedoelde specificaties voldoen.

Or. en

Amendement 563
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De bepalingen van lid 1 zijn niet 
van toepassing op de beroepen van artsen, 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverplegers, beoefenaren der 
tandheelkunde, dierenartsen, 
verloskundigen, apothekers en architecten 
die gebaseerd zijn op het grondbeginsel 
dat opleidingstitels op basis van een 
coördinatie van de 
minimumopleidingseisen automatisch 
worden erkend.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet geen derde stelsel voor erkenning naast automatische erkenning en algemene 
systemen invoeren. Dit zou verwarring voor de beroepsbeoefenaar en de bevoegde autoriteit 
meebrengen. Het moet expliciet duidelijk worden gemaakt dat gemeenschappelijke 
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opleidingskaders niet van toepassing zijn op sectorale beroepen.

Amendement 564
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie controleert 
voorstellen en ontwerpen van 
beroepsorganisaties en van lidstaten met 
het oog op hun conformiteit met de in lid 
2 bedoelde criteria en verzoekt alle 
lidstaten de mogelijke gevolgen van de 
invoering van een gemeenschappelijk 
opleidingskader te onderzoeken en na te 
gaan aan welke instellingen dat 
opleidingskader kan worden aangeboden. 
Hierbij controleren de lidstaten meer 
bepaald of en in hoeverre dat 
opleidingskader in het kader van een 
algemene opleiding aan een universiteit of 
een instelling voor hoger onderwijs of ook 
in het kader van een beroepsopleiding kan 
worden aangeboden. 

Or. de

Motivering

Versterking van alternerend leren in de beroeps opleidingsstelsels.

Amendement 565
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het betrokken beroep is al 
gereglementeerd in ten minste een derde
van de lidstaten;

b) het betrokken beroep is al 
gereglementeerd in ten minste de helft van 
de lidstaten;
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Or. en

Amendement 566
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het betrokken beroep is al 
gereglementeerd in ten minste een derde
van de lidstaten;

(b) het betrokken beroep is al 
gereglementeerd in ten minste de helft van 
de lidstaten;

Or. de

Amendement 567
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het betrokken beroep is al 
gereglementeerd in ten minste een derde 
van de lidstaten;

b) het betrokken beroep is al 
gereglementeerd in ten minste een derde 
van de lidstaten; of twee derde van de 
lidstaten stemt in met de bepalingen van 
artikel 49 bis, lid 2.

Or. en

Amendement 568
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36
Artikel 49 bis – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het gemeenschappelijk geheel van 
kennis, vaardigheden en competenties 

c) het gemeenschappelijk geheel van 
kennis, vaardigheden en competenties 
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verenigt de in de onderwijs- en 
opleidingstelsels van ten minste een derde
van alle lidstaten vastgestelde kennis, 
vaardigheden en competenties;

verenigt de in de onderwijs- en 
opleidingstelsels van ten minste een kwart
van alle lidstaten vastgestelde kennis, 
vaardigheden en competenties;

Or. en

Motivering

De criteria voor het opzetten van een gemeenschappelijk opleidingskader moeten flexibeler zijn, 
teneinde beroepsbeoefenaren aan te sporen er gebruik van te maken.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het gemeenschappelijk geheel van 
kennis, vaardigheden en competenties 
verenigt de in de onderwijs- en  
opleidingsstelsels van ten minste een derde 
van alle lidstaten vastgestelde kennis, 
vaardigheden en competenties;

(c) het gemeenschappelijk geheel van 
kennis, vaardigheden en competenties 
verenigt de in de onderwijs- en  
opleidingsstelsels van ten minste een derde 
van alle lidstaten vastgestelde kennis, 
vaardigheden en competenties; hierbij 
komt het er niet op aan of de betrokken 
kennis, vaardigheden en competenties in 
het kader van een algemene opleiding aan 
een universiteit of een instelling voor 
hoger onderwijs dan wel in het kader van 
een beroepsopleiding in de lidstaten 
werden verworven; 

Or. de

Motivering

Versterking van alternerend leren in de beroeps opleidingsstelsels.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het gemeenschappelijk geheel van 
kennis, vaardigheden en competenties 
verenigt de in de onderwijs- en  
opleidingsstelsels van ten minste een derde 
van alle lidstaten vastgestelde kennis, 
vaardigheden en competenties;

(c) het gemeenschappelijk geheel van 
kennis, vaardigheden en competenties 
verenigt de in de onderwijs- en  
opleidingsstelsels van ten minste een derde 
van alle lidstaten vastgestelde kennis, 
vaardigheden en competenties. Indien het 
bedoelde beroep in een lidstaat reeds 
geregeld is door middel van een stelsel 
voor alternerend leren in de zin van 
artikel 3, lid 1, onder l bis), dan moet het 
gemeenschappelijk opleidingskader 
voorzien in een opleiding in een stelsel 
voor alternerend leren met eerbiediging 
van de bestaande normen;

Or. de

Amendement 571
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de kennis, vaardigheden en 
competenties voor dit gemeenschappelijk 
opleidingskader verwijzen naar de 
kwalificatieniveaus van het Europees 
kwalificatiekader, zoals vastgelegd in 
bijlage II van de Aanbeveling van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een Europees 
kwalificatiekader voor een leven lang 
leren(*);

d) de kennis, vaardigheden en 
competenties voor dit gemeenschappelijk 
opleidingskader kunnen verwijzen naar de 
kwalificatieniveaus van het Europees 
kwalificatiekader, zoals vastgelegd in 
bijlage II van de Aanbeveling van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een Europees 
kwalificatiekader voor een leven lang 
leren(*);

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
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Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de kennis, vaardigheden en 
competenties voor dit gemeenschappelijk 
opleidingskader verwijzen naar de 
kwalificatieniveaus van het Europees 
kwalificatiekader, zoals vastgelegd in 
bijlage II van de Aanbeveling van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een Europees 
kwalificatiekader voor een leven lang 
leren (*);

(d) de kennis, vaardigheden en 
competenties voor dit gemeenschappelijk 
opleidingskader verwijzen naar de in 
artikel 11 van deze richtlijn bedoelde 
kwalificatieniveaus (*);

Or. de

Amendement 573
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 2 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de kennis, vaardigheden en 
competenties voor dit gemeenschappelijk 
opleidingskader verwijzen naar de 
kwalificatieniveaus van het Europees 
kwalificatiekader, zoals vastgelegd in 
bijlage II van de Aanbeveling van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een Europees 
kwalificatiekader voor een leven lang 
leren(*);

de kennis, vaardigheden en competenties 
voor dit gemeenschappelijk 
opleidingskader verwijzen naar de niveaus 
van artikel 11 van deze richtlijn;

Or. en

Motivering

De richtlijn bevat reeds een goed werkend en gedifferentieerd systeem voor de beoordeling van 
kwalificaties in artikel 11. Het Europees kwalificatiekader is niet in alle lidstaten operationeel 
en is niet in alle EU-lidstaten volgens dezelfde normen omgezet. Artikel 11 van de richtlijn wordt 
in de praktijk aanvaard en begunstigd door de bevoegde autoriteiten die het toepassen (GHK-
studie, 2011).
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Amendement 574
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de kennis, vaardigheden en 
competenties voor dit gemeenschappelijk 
opleidingskader verwijzen naar de 
kwalificatieniveaus van het Europees 
kwalificatiekader, zoals vastgelegd in 
bijlage II van de Aanbeveling van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een Europees 
kwalificatiekader voor een leven lang 
leren(*);

d) de kennis, vaardigheden en 
competenties voor dit gemeenschappelijk 
opleidingskader verwijzen naar de niveaus 
van artikel 11 van deze richtlijn. Artikel 
11 is niet van toepassing op de middels 
bijlage V, punt 1, gereglementeerde 
beroepen;

Or. en

Amendement 575
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het betrokken beroep valt onder geen 
ander gemeenschappelijk opleidingskader 
en is evenmin al gereglementeerd in titel 
III, hoofdstuk III;

(e) het betrokken beroep valt onder geen 
ander gemeenschappelijk opleidingskader 
en is evenmin al gereglementeerd in titel 
III, hoofdstuk II, titel III, hoofdstuk III of 
in de gevallen genoemd in artikel 10, 
onder b).

Or. de

Amendement 576
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 2 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het betrokken beroep valt onder geen 
ander gemeenschappelijk opleidingskader 
en is evenmin al gereglementeerd in titel 
III, hoofdstuk III;

e) het beroep of postdoctoraal specialisme 
van een beroep dat is gereglementeerd in 
titel III, hoofdstuk III, valt onder geen 
ander gemeenschappelijk opleidingskader 
en is evenmin al gereglementeerd in titel 
III, hoofdstuk III, of artikel 10, onder b), 
of al erkend als specialisme in bijlage V;

Or. en

Amendement 577
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 - punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het betrokken beroep valt onder geen 
ander gemeenschappelijk opleidingskader 
en is evenmin al gereglementeerd in titel 
III, hoofdstuk III;

e) het betrokken beroep valt onder geen 
ander gemeenschappelijk opleidingskader;

Or. fr

Amendement 578
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het gemeenschappelijk opleidingskader 
is vastgesteld na een transparante 
procedure, met betrokkenheid van de 
belanghebbenden uit lidstaten waar het 
beroep niet is gereglementeerd;

f) het gemeenschappelijk opleidingskader 
is vastgesteld na een transparante 
procedure, voorzover van toepassing met 
samenwerking van de belanghebbenden uit 
lidstaten waar het beroep niet is 
gereglementeerd;

Or. en
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Motivering

Sommige beroepen kunnen in alle of in de meeste lidstaten zijn gereglementeerd. Deze bepaling 
mag niet te star zijn voor dergelijke beroepen.

Amendement 579
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het gemeenschappelijk opleidingskader 
is vastgesteld na een transparante 
procedure, met betrokkenheid van de
belanghebbenden uit lidstaten waar het 
beroep niet is gereglementeerd;

f) het gemeenschappelijk opleidingskader 
is vastgesteld na een transparante 
procedure, hetgeen inhoudt dat 
initiatieven in dit opzicht moeten worden 
gepubliceerd en uitgevoerd in nauwe 
samenwerking met beroepsorganisaties en 
andere representatieve belanghebbenden, 
waaronder uit lidstaten waar het beroep 
niet is gereglementeerd;

Or. en

Motivering

Overleg met relevante representatieve belanghebbenden is essentieel.

Amendement 580
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) het gemeenschappelijk opleidingskader 
biedt de onderdanen van alle lidstaten de 
mogelijkheid kwalificaties uit hoofde van 
dit kader te verwerven, zonder dat zij lid 
hoeven te zijn van een beroepsorganisatie 
of bij een dergelijke organisatie 
geregistreerd hoeven te zijn.

(g) het gemeenschappelijk opleidingskader 
biedt de onderdanen van alle lidstaten de 
mogelijkheid kwalificaties uit hoofde van 
dit kader te verwerven, zonder dat zij
vooraf lid hoeven te zijn van een 
beroepsorganisatie of bij een dergelijke 
organisatie geregistreerd hoeven te zijn.

Or. de
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Amendement 581
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 58 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om het 
gemeenschappelijk geheel van kennis, 
vaardigheden en competenties evenals de 
kwalificaties voor het gemeenschappelijk 
opleidingskader nader te bepalen.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 58 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om het 
minimale gemeenschappelijk geheel van 
kennis, vaardigheden en competenties 
evenals de kwalificaties voor ieder 
specifiek gemeenschappelijk 
opleidingskader nader te bepalen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 58 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om het 
gemeenschappelijk geheel van kennis, 
vaardigheden en competenties evenals de 
kwalificaties voor het gemeenschappelijk 
opleidingskader nader te bepalen.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 58 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om het 
gemeenschappelijk geheel van kennis, 
vaardigheden en competenties evenals de 
kwalificaties voor het gemeenschappelijk 
opleidingskader nader te bepalen. Deze zijn 
echter niet gedetailleerder dan de 
minimumeisen van titel III, hoofdstuk III.

Or. de

Amendement 583
Emilie Turunen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 58 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om het 
gemeenschappelijk geheel van kennis, 
vaardigheden en competenties evenals de 
kwalificaties voor het gemeenschappelijk 
opleidingskader nader te bepalen.

3. De Commissie is bevoegd, na overleg 
met het relevante forum of de relevante 
fora van belanghebbenden in artikel 57 
quater, overeenkomstig artikel 58 bis 
gedelegeerde handelingen met opneming 
van de voorstellen van dit forum of deze 
fora vast te stellen om het 
gemeenschappelijk geheel van kennis, 
vaardigheden en competenties evenals de 
kwalificaties voor het gemeenschappelijk 
opleidingskader nader te bepalen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de beroepstitel die 
overeenkomstig het in lid 3 bedoelde 
gemeenschappelijk opleidingskader te 
verwerven is.

Schrappen

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 bis – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kunnen om een afwijking 
van de toepassing van het in lid 3 bedoelde 
gemeenschappelijk opleidingskader op hun 
grondgebied verzoeken indien zij anders 
genoodzaakt zouden zijn een nieuw 
gereglementeerd beroep op hun 
grondgebied in te voeren, de bestaande 
nationale grondbeginselen betreffende de 
regeling van beroepen met betrekking tot 
de opleiding en de voorwaarden voor 
toegang tot deze beroepen te wijzigen, of 
indien de lidstaat zijn nationaal 
kwalificatiesysteem niet wil relateren aan 
de in het gemeenschappelijk 
opleidingskader vastgelegde kwalificaties. 
De Commissie kan een uitvoeringsbesluit 
vaststellen om de betrokken lidstaten deze 
ontheffing toe te staan.

5. De lidstaten kunnen binnen een termijn 
van zes maanden na inwerkingtreding van 
de gedelegeerde handeling 
overeenkomstig lid 3 verklaren dat het in 
lid 3 bedoelde gemeenschappelijk 
opleidingskader op hun grondgebied niet 
van toepassing is, aangezien zij anders 
genoodzaakt zouden zijn een nieuw 
gereglementeerd beroep op hun 
grondgebied in te voeren, de bestaande 
nationale grondbeginselen betreffende de 
regeling van beroepen met betrekking tot 
de opleiding en de voorwaarden voor 
toegang tot deze beroepen te wijzigen, of 
indien de lidstaat zijn nationaal 
kwalificatiesysteem niet wil relateren aan 
de in het gemeenschappelijk 
opleidingskader vastgelegde kwalificaties.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 ter Schrappen

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 ter – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gemeenschappelijke opleidingsproeven Schrappen
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Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder een gemeenschappelijke 
opleidingsproef verstaan een proeve van 
bekwaamheid die tot doel heeft te 
beoordelen of een beroepsbeoefenaar de 
bekwaamheid bezit om een beroep uit te 
oefenen in alle lidstaten waar dit beroep 
gereglementeerd is. Een met succes 
afgelegde gemeenschappelijke 
opleidingsproef geeft recht op toegang tot 
en uitoefening van de betreffende 
beroepsactiviteiten in een lidstaat onder 
dezelfde voorwaarden als de houders van 
in die lidstaat verworven 
beroepskwalificaties.

Schrappen

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gemeenschappelijke opleidingsproef 
voldoet aan de volgende voorwaarden:

Schrappen

(a) de gemeenschappelijke 
opleidingsproef laat een grotere mobiliteit 
van beroepsbeoefenaren tussen de 
lidstaten toe dan het algemeen stelsel voor 
de erkenning van opleidingstitels als 
voorzien in titel III, hoofdstuk I;
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(b) het betrokken beroep is 
gereglementeerd in ten minste een derde 
van de lidstaten;
(c) de gemeenschappelijke opleidingsproef 
is vastgesteld na een transparante 
procedure, met betrokkenheid van de 
belanghebbenden uit lidstaten waar het 
beroep niet is gereglementeerd;
(d) de gemeenschappelijke 
opleidingsproef biedt onderdanen van alle 
lidstaten de mogelijkheid om aan 
dergelijke proeven deel te nemen en 
dergelijke proeven te organiseren, zonder 
dat zij lid hoeven te zijn van een 
beroepsorganisatie of bij een dergelijke 
organisatie geregistreerd hoeven te zijn.

Or. de

Amendement 590
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 ter – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het betrokken beroep is gereglementeerd 
in ten minste een derde van de lidstaten;

b) het betrokken beroep is gereglementeerd 
in ten minste een derde van de lidstaten of 
twee derde van de lidstaten stemt in met 
de bepalingen van artikel 49 ter, lid 2.

Or. en

Amendement 591
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 ter – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de gemeenschappelijke opleidingsproef 
is vastgesteld na een transparante 

c) de gemeenschappelijke opleidingsproef 
is vastgesteld na een transparante 
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procedure, met betrokkenheid van de 
belanghebbenden uit lidstaten waar het 
beroep niet is gereglementeerd;

procedure, voorzover van toepassing met
samenwerking van de belanghebbenden uit 
lidstaten waar het beroep niet is 
gereglementeerd;

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 58 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de voorwaarden voor deze 
gemeenschappelijke opleidingsproef.

Schrappen

Or. de

Amendement 593
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 58 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende de 
voorwaarden voor deze
gemeenschappelijke opleidingsproef.

3. De Commissie is bevoegd, na overleg 
met het relevante forum of de relevante 
fora van belanghebbenden in artikel 57 
quater, overeenkomstig artikel 58 bis 
gedelegeerde handelingen met opneming 
van de voorstellen van dit forum of deze 
fora vast te stellen  betreffende de 
voorwaarden en criteria die zijn getoetst 
voor de gemeenschappelijke 
opleidingsproef.

Or. en
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Amendement 594
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 35
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 49 ter – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Uitwisseling van informatie tussen 
bevoegde autoriteiten van verschillende 
lidstaten volgens dit artikel vindt plaats 
via het informatiesysteem interne markt 
(IMI).

Or. en

Amendement 595
Frank Engel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 - punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38) Aan artikel 53 wordt het volgende 
tweede lid toegevoegd:

Schrappen

"De lidstaten zien erop toe dat alle 
controles van talenkennis worden 
uitgevoerd door een bevoegde autoriteit 
voordat de in artikel 4 quinquies, artikel 
7, lid 4, en artikel 51, lid 3, bedoelde 
besluiten zijn genomen en indien er 
ernstige en concrete twijfel over bestaat of 
de beroepsbeoefenaar over voldoende 
talenkennis beschikt voor de 
beroepswerkzaamheden die hij wil 
uitoefenen.
In geval van beroepen met implicaties 
voor de veiligheid van de patiënt kunnen 
de lidstaten aan de bevoegde autoriteiten 
het recht overdragen om de talenkennis 
van alle betrokken beroepsbeoefenaren te 
controleren indien daar uitdrukkelijk om 
wordt verzocht door het nationale 
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gezondheidszorgsysteem, of in het geval
van zelfstandige beroepsbeoefenaren die 
hier niet bij aangesloten zijn, door de 
representatieve nationale 
patiëntenorganisaties.
Elke controle van talenkennis beperkt 
zich tot de kennis van één officiële taal 
van de lidstaat naar keuze van de 
betrokkene, is evenredig met de uit te 
oefenen activiteit en is gratis voor de 
beroepsbeoefenaar. De betrokkene kan 
tegen deze taalcontrole beroep 
aantekenen bij de nationale 
rechtbanken."

Or. fr

Amendement 596
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat alle controles 
van talenkennis worden uitgevoerd door 
een bevoegde autoriteit nadat de in artikel 
4 quinquies, artikel 7, lid 4, en artikel 51, 
lid 3, bedoelde besluiten zijn genomen en 
indien er ernstige en concrete twijfel over 
bestaat of de beroepsbeoefenaar over 
voldoende talenkennis beschikt voor de 
beroepswerkzaamhedeen die hij wil 
uitoefenen.

De lidstaten zien erop toe dat alle controles 
van talenkennis worden uitgevoerd door 
een bevoegde autoriteit terwijl de in artikel 
4 quinquies, artikel 7, lid 4, en artikel 51, 
lid 3, bedoelde besluiten worden genomen 
en indien er ernstige en concrete twijfel 
over bestaat of de beroepsbeoefenaar over 
voldoende talenkennis beschikt voor de 
beroepswerkzaamhedeen die hij wil 
uitoefenen.

Or. en

Amendement 597
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat alle controles
van talenkennis worden uitgevoerd door 
een bevoegde autoriteit nadat de in artikel 
4 quinquies, artikel 7, lid 4, en artikel 51, 
lid 3, bedoelde besluiten zijn genomen en 
indien er ernstige en concrete twijfel over 
bestaat of de beroepsbeoefenaar over 
voldoende talenkennis beschikt voor de 
beroepswerkzaamheden die hij wil 
uitoefenen.

De lidstaten zien erop toe dat alle 
toetsingen van talenkennis worden 
uitgevoerd door een bevoegde autoriteit 
nadat de in artikel 4 quinquies, artikel 7, lid 
4, en artikel 51, lid 3, bedoelde besluiten 
zijn genomen en indien er ernstige en 
concrete twijfel over bestaat of de 
beroepsbeoefenaar over voldoende 
talenkennis beschikt voor de 
beroepswerkzaamheden die hij wil 
uitoefenen.

Or. it

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 598
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat alle 
controles van talenkennis worden
uitgevoerd door een bevoegde autoriteit 
nadat de in artikel 4 quinquies, artikel 7, lid 
4, en artikel 51, lid 3, bedoelde besluiten 
zijn genomen en indien er ernstige en 
concrete twijfel over bestaat of de 
beroepsbeoefenaar over voldoende 
talenkennis beschikt voor de 
beroepswerkzaamhedeen die hij wil 
uitoefenen.

De lidstaten zien erop toe dat al het 
onderzoek naar de talenkennis wordt 
uitgevoerd door een bevoegde autoriteit 
nadat de in artikel 4 quinquies, artikel 7, lid 
4, en artikel 51, lid 3, bedoelde besluiten 
zijn genomen en indien er ernstige en 
concrete twijfel over bestaat of de 
beroepsbeoefenaar over voldoende 
talenkennis beschikt voor de 
beroepswerkzaamheden die hij wil 
uitoefenen.

Or. en

Amendement 599
Emilie Turunen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat alle controles 
van talenkennis worden uitgevoerd door 
een bevoegde autoriteit nadat de in artikel 
4 quinquies, artikel 7, lid 4, en artikel 51, 
lid 3, bedoelde besluiten zijn genomen en 
indien er ernstige en concrete twijfel over 
bestaat of de beroepsbeoefenaar over 
voldoende talenkennis beschikt voor de 
beroepswerkzaamhedeen die hij wil 
uitoefenen.

De lidstaten zien erop toe dat alle controles 
van talenkennis worden uitgevoerd door 
een bevoegde autoriteit nadat de in artikel 
4 quinquies, artikel 7, lid 4, en artikel 51, 
lid 3, bedoelde besluiten zijn genomen 
maar voordat toegang tot het beroep 
wordt verleend en indien er ernstige en 
concrete twijfel over bestaat of de 
beroepsbeoefenaar over voldoende 
talenkennis beschikt voor de 
beroepswerkzaamhedeen die hij wil 
uitoefenen. Indien geen bevoegde 
autoriteit voor een bepaald beroep bestaat, 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat er 
een erkende organisatie bestaat die de 
talenkennis kan toetsen.

Or. en

Amendement 600
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG 
Artikel 53 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat alle controles
van talenkennis worden uitgevoerd door 
een bevoegde autoriteit nadat de in artikel 
4 quinquies, artikel 7, lid 4, en artikel 51, 
lid 3, bedoelde besluiten zijn genomen en 
indien er ernstige en concrete twijfel over 
bestaat of de beroepsbeoefenaar over 
voldoende talenkennis beschikt voor de 
beroepswerkzaamheden die hij wil 
uitoefenen.

De lidstaten zien erop toe dat alle 
toetsingen van talenkennis worden 
uitgevoerd door een bevoegde autoriteit 
nadat de in artikel 4 quinquies, artikel 7, lid 
4, en artikel 51, lid 3, bedoelde besluiten 
zijn genomen en indien er ernstige en 
concrete twijfel over bestaat of de 
beroepsbeoefenaar over voldoende 
talenkennis beschikt voor de 
beroepswerkzaamheden die hij wil 
uitoefenen.

Or. it
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Amendement 601
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van beroepen met implicaties voor 
de veiligheid van de patiënt kunnen de 
lidstaten aan de bevoegde autoriteiten het 
recht overdragen om de talenkennis van 
alle betrokken beroepsbeoefenaren te 
controleren indien daar uitdrukkelijk om 
wordt verzocht door het nationale 
gezondheidszorgsysteem, of in het geval 
van zelfstandige beroepsbeoefenaren die 
hier niet bij aangesloten zijn, door de 
representatieve nationale 
patiëntenorganisaties.

In geval van beroepen met implicaties voor 
de volksgezondheid en de veiligheid van 
de patiënt kunnen de lidstaten aan de 
bevoegde autoriteiten het recht overdragen 
om onderzoek te doen naar de voor de 
uitoefening van het beroep benodigde 
talenkennis, nadat de beroepskwalificatie 
is erkend doch voordat toegang tot het 
beroep wordt verleend. Het feit dat de 
bevoegde autoriteit onderzoek heeft 
uitgevoerd naar de talenkennis mag voor 
werkgevers geen belemmering vormen om 
in voorkomende gevallen bijkomende 
controles uit te voeren.

Or. en

Amendement 602
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat alle controles
van talenkennis worden uitgevoerd door 
een bevoegde autoriteit nadat de in artikel 
4 quinquies, artikel 7, lid 4, en artikel 51, 
lid 3, bedoelde besluiten zijn genomen en 
indien er ernstige en concrete twijfel over 
bestaat of de beroepsbeoefenaar over 
voldoende talenkennis beschikt voor de 
beroepswerkzaamhedeen die hij wil 
uitoefenen.

De lidstaten zien erop toe dat al het 
onderzoek naar de talenkennis wordt
uitgevoerd door een bevoegde autoriteit 
nadat de in artikel 4 quinquies, artikel 7, lid 
4, en artikel 51, lid 3, bedoelde besluiten 
zijn genomen en indien er ernstige en 
concrete twijfel over bestaat of de 
beroepsbeoefenaar over voldoende 
talenkennis beschikt voor de 
beroepswerkzaamheden die hij wil 
uitoefenen. 

Or. en
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Amendement 603
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van beroepen met implicaties voor 
de veiligheid van de patiënt kunnen de 
lidstaten aan de bevoegde autoriteiten het 
recht overdragen om de talenkennis van 
alle betrokken beroepsbeoefenaren te 
controleren indien daar uitdrukkelijk om 
wordt verzocht door het nationale 
gezondheidszorgsysteem, of in het geval 
van zelfstandige beroepsbeoefenaren die 
hier niet bij aangesloten zijn, door de 
representatieve nationale 
patiëntenorganisaties.

In geval van beroepen met implicaties voor 
de veiligheid van de patiënt of inzake 
kwaliteit in de onderwijssector kunnen de 
lidstaten aan de bevoegde autoriteiten het 
recht overdragen om de talenkennis van 
alle betrokken beroepsbeoefenaren te 
controleren indien daar uitdrukkelijk om 
wordt verzocht door de relevante sociale 
partners die in de desbetreffende sector 
actief zijn.

Or. en

Amendement 604
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van beroepen met implicaties voor 
de veiligheid van de patiënt kunnen de 
lidstaten aan de bevoegde autoriteiten het 
recht overdragen om de talenkennis van 
alle betrokken beroepsbeoefenaren te 
controleren indien daar uitdrukkelijk om 
wordt verzocht door het nationale 
gezondheidszorgsysteem, of in het geval 
van zelfstandige beroepsbeoefenaren die 
hier niet bij aangesloten zijn, door de 
representatieve nationale 
patiëntenorganisaties.

In geval van beroepen met implicaties voor 
de volksgezondheid en de veiligheid van 
de patiënt kunnen de lidstaten aan de 
bevoegde autoriteiten het recht overdragen
om de voor de uitvoering van de specifieke 
functie benodigde talenkennis te 
controleren. Het feit dat de bevoegde 
autoriteit onderzoek heeft uitgevoerd naar 
de talenkennis mag voor werkgevers geen 
belemmering vormen om in voorkomende 
gevallen bijkomende controles uit te 
voeren.
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Or. en

Amendement 605
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van beroepen met implicaties voor 
de veiligheid van de patiënt kunnen de 
lidstaten aan de bevoegde autoriteiten het 
recht overdragen om de talenkennis van 
alle betrokken beroepsbeoefenaren te 
controleren indien daar uitdrukkelijk om 
wordt verzocht door het nationale 
gezondheidszorgsysteem, of in het geval 
van zelfstandige beroepsbeoefenaren die
hier niet bij aangesloten zijn, door de 
representatieve nationale 
patiëntenorganisaties.

In geval van beroepen met implicaties voor 
de gezondheidszorg en de veiligheid van 
de patiënt kunnen de lidstaten aan de 
bevoegde autoriteiten het recht overdragen 
om de talenkennis rechtstreeks of onder 
hun toezicht te controleren of om alle 
betrokken beroepsbeoefenaren te vragen 
om een bewijs van de kennis van de taal 
van de ontvangende lidstaat. Een 
dergelijke controle van de talenkennis 
moet worden uitgevoerd nadat de 
beroepskwalificaties zijn erkend doch 
voordat toegang tot het beroep wordt 
verleend.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de voorwaarden waaronder de talenkennis kan worden gecontroleerd.

Amendement 606
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van beroepen met implicaties voor 
de veiligheid van de patiënt kunnen de 
lidstaten aan de bevoegde autoriteiten het 
recht overdragen om de talenkennis van 
alle betrokken beroepsbeoefenaren te 
controleren indien daar uitdrukkelijk om 

In geval van beroepen met implicaties voor 
de veiligheid van de patiënt kunnen de 
lidstaten aan de bevoegde autoriteiten het 
recht overdragen om de talenkennis van 
alle betrokken beroepsbeoefenaren te 
controleren of toezicht te houden op het 
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wordt verzocht door het nationale 
gezondheidszorgsysteem, of in het geval 
van zelfstandige beroepsbeoefenaren die 
hier niet bij aangesloten zijn, door de
representatieve nationale 
patiëntenorganisaties.

onderzoek daarnaar indien de 
beroepsbeoefenaar van plan is zelfstandig 
werkzaam te zijn of zelfstandig werkzaam 
is ofwel indien daar uitdrukkelijk om 
wordt verzocht door het nationale 
gezondheidszorgsysteem (of in het geval 
van private ondernemingen die hier niet 
bij aangesloten zijn, door de 
onderneming).

Or. en

Motivering

Dit moet van toepassing zijn op alle beroepbeoefenaren (ongeacht of zij in een publieke of 
private onderneming dan wel zelfstandig werkzaam zijn).

Amendement 607
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van beroepen met implicaties voor 
de veiligheid van de patiënt kunnen de 
lidstaten aan de bevoegde autoriteiten het 
recht overdragen om de talenkennis van 
alle betrokken beroepsbeoefenaren te
controleren indien daar uitdrukkelijk om 
wordt verzocht door het nationale 
gezondheidszorgsysteem, of in het geval 
van zelfstandige beroepsbeoefenaren die 
hier niet bij aangesloten zijn, door de 
representatieve nationale 
patiëntenorganisaties.

In geval van beroepen met implicaties voor 
de volksgezondheid en de veiligheid van 
de patiënt of om dwingende redenen van 
algemeen belang kunnen de lidstaten aan 
de bevoegde autoriteiten het recht 
overdragen om, rechtstreeks dan wel 
onder hun toezicht, de taalvaardigheid 
van alle betrokken beroepsbeoefenaren te 
verifiëren. De verificatie van de 
taalvaardigheid heeft tot doel na te gaan 
of de beroepsbeoefenaar zowel mondeling 
als schriftelijk de communicatie kan 
doorgeven die nodig is in het kader van de 
uitoefening van zijn beroepsactiviteit en 
met name voor de veiligheid van de 
patiënt en de bescherming van de 
volksgezondheid of om dwingende 
redenen van algemeen belang.

Or. en
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Amendement 608
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van beroepen met implicaties voor 
de veiligheid van de patiënt kunnen de 
lidstaten aan de bevoegde autoriteiten het 
recht overdragen om de talenkennis van 
alle betrokken beroepsbeoefenaren te 
controleren indien daar uitdrukkelijk om 
wordt verzocht door het nationale 
gezondheidszorgsysteem, of in het geval 
van zelfstandige beroepsbeoefenaren die 
hier niet bij aangesloten zijn, door de 
representatieve nationale 
patiëntenorganisaties.

In geval van beroepen met implicaties voor 
de volksgezondheid en de veiligheid van 
de patiënt kunnen de lidstaten aan de 
bevoegde autoriteiten het recht overdragen 
om de talenkennis van alle betrokken 
beroepsbeoefenaren te controleren indien 
daar uitdrukkelijk om wordt verzocht door 
het nationale gezondheidszorgsysteem, of 
in het geval van zelfstandige 
beroepsbeoefenaren die hier niet bij 
aangesloten zijn, door de representatieve 
nationale patiëntenorganisaties.

Or. en

Amendement 609
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van beroepen met implicaties voor 
de veiligheid van de patiënt kunnen de 
lidstaten aan de bevoegde autoriteiten het 
recht overdragen om de talenkennis van 
alle betrokken beroepsbeoefenaren te 
controleren indien daar uitdrukkelijk om 
wordt verzocht door het nationale 
gezondheidszorgsysteem, of in het geval 
van zelfstandige beroepsbeoefenaren die 
hier niet bij aangesloten zijn, door de 
representatieve nationale
patiëntenorganisaties.

In geval van beroepen met implicaties voor 
de volksgezondheid en de veiligheid van 
de patiënt kunnen de lidstaten aan de 
bevoegde autoriteiten het recht overdragen 
om onderzoek te doen naar de voor de 
uitoefening van het beroep benodigde 
talenkennis. Het feit dat de bevoegde 
autoriteit onderzoek heeft uitgevoerd naar 
de talenkennis mag voor werkgevers geen 
belemmering vormen om in voorkomende 
gevallen bijkomende controles uit te 
voeren.

Or. en
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Amendement 610
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van beroepen met implicaties voor 
de veiligheid van de patiënt kunnen de 
lidstaten aan de bevoegde autoriteiten het 
recht overdragen om de talenkennis van 
alle betrokken beroepsbeoefenaren te 
controleren indien daar uitdrukkelijk om 
wordt verzocht door het nationale 
gezondheidszorgsysteem, of in het geval 
van zelfstandige beroepsbeoefenaren die 
hier niet bij aangesloten zijn, door de 
representatieve nationale 
patiëntenorganisaties.

In geval van beroepen met implicaties voor 
de veiligheid van de patiënt kunnen de 
lidstaten aan de bevoegde autoriteiten het 
recht overdragen om de talenkennis te 
controleren of een bewijs van kennis van 
de taal van de ontvangende lidstaat te 
vragen van alle betrokken 
beroepsbeoefenaren, nadat de 
beroepskwalificatie is erkend doch 
voordat toegang tot het beroep wordt 
verleend.

Or. en

Amendement 611
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van beroepen met implicaties voor 
de veiligheid van de patiënt kunnen de 
lidstaten aan de bevoegde autoriteiten het 
recht overdragen om de talenkennis van 
alle betrokken beroepsbeoefenaren te 
controleren indien daar uitdrukkelijk om 
wordt verzocht door het nationale 
gezondheidszorgsysteem, of in het geval 
van zelfstandige beroepsbeoefenaren die 
hier niet bij aangesloten zijn, door de 
representatieve nationale 
patiëntenorganisaties.

In geval van beroepen met implicaties voor 
de veiligheid van de patiënt kunnen de 
lidstaten aan de bevoegde autoriteiten het 
recht overdragen om de talenkennis te 
controleren of een bewijs van kennis van 
de taal van de ontvangende lidstaat te 
vragen van alle betrokken 
beroepsbeoefenaren, nadat de 
beroepskwalificatie is erkend doch 
voordat toegang tot het beroep wordt 
verleend.

Or. en
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Motivering

Volgens de huidige Richtlijn 2005/36/EG mogen de bevoegde autoriteiten talenkennis als 
voorwaarde stellen voor het verlenen van toegang tot het beroep, hetgeen losstaat van het recht 
van beroepsbeoefenaren op de erkenning van hun kwalificaties. Een dergelijke voorwaarde is 
van bijzonder belang voor beroepen met implicaties voor de veiligheid van de patiënt.

Amendement 612
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke controle van talenkennis beperkt zich 
tot de kennis van één officiële taal van de 
lidstaat naar keuze van de betrokkene, is 
evenredig met de uit te oefenen activiteit 
en is gratis voor de beroepsbeoefenaar. De 
betrokkene kan tegen deze controle beroep 
aantekenen bij de nationale rechtbanken.

Elk onderzoek naar de talenkennis is 
evenredig met de uit te oefenen activiteit 
en is gratis voor de beroepsbeoefenaar. De 
betrokkene kan tegen deze controle beroep 
aantekenen bij de nationale rechtbanken.

Or. en

Amendement 613
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke controle van talenkennis beperkt zich 
tot de kennis van één officiële taal van de 
lidstaat naar keuze van de betrokkene, is 
evenredig met de uit te oefenen activiteit 
en is gratis voor de beroepsbeoefenaar. De 
betrokkene kan tegen deze controle beroep 
aantekenen bij de nationale rechtbanken.

Elke controle van talenkennis beperkt zich 
tot de kennis van één officiële taal van de 
lidstaat naar keuze van de betrokkene en is 
evenredig met de uit te oefenen activiteit.
Eventuele vergoedingen die de verzoeker 
met betrekking tot het onderzoek naar de 
talenkennis moet betalen, dienen redelijk 
en evenredig te zijn. De betrokkene kan 
tegen deze controle beroep aantekenen bij 
de nationale rechtbank.

Or. en
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Motivering

De beroepsbeoefenaar is zelf verantwoordelijk ervoor te zorgen dat hij/zij over de relevante 
taalvaardigheid beschikt. Vergoedingen moeten echter redelijk en evenredig zijn en het vrije 
verkeer van beroepsbeoefenaren niet in de weg staan. De kosten mogen geen belemmering 
vormen voor de uitoefening van het beroep. Binnenlandse beroepsbeoefenaren of degenen van 
buiten de EU kunnen in sommige lidstaten al verplicht worden een financiële bijdrage te leveren.

Amendement 614
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 - punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke controle van talenkennis beperkt zich 
tot de kennis van één officiële taal van de 
lidstaat naar keuze van de betrokkene, is 
evenredig met de uit te oefenen activiteit 
en is gratis voor de beroepsbeoefenaar. De 
betrokkene kan tegen deze taalcontrole 
beroep aantekenen bij de nationale 
rechtbanken.

Elke controle van talenkennis beperkt zich 
tot de kennis van één officiële taal van de 
lidstaat die noodzakelijk is om het beroep 
waarvan de betrokkene een 
beroepskwalificatie houdt, uit te oefenen, 
is evenredig met de uit te oefenen activiteit 
en is gratis voor de beroepsbeoefenaar. De 
betrokkene kan tegen deze taalcontrole 
beroep aantekenen bij de nationale 
rechtbanken.

Or. fr

Amendement 615
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke controle van talenkennis beperkt zich 
tot de kennis van één officiële taal van de 
lidstaat naar keuze van de betrokkene, is 
evenredig met de uit te oefenen activiteit 
en is gratis voor de beroepsbeoefenaar. De 
betrokkene kan tegen deze controle beroep 
aantekenen bij de nationale rechtbanken.

Elke controle van talenkennis beperkt zich 
tot de kennis van één officiële taal van de 
lidstaat, namelijk de taal die de betrokkene 
voornemens is te gebruiken bij de 
uitoefening van het beroep, is evenredig 
met de uit te oefenen activiteit en is gratis 
voor de beroepsbeoefenaar. De betrokkene 
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kan tegen deze controle beroep aantekenen 
bij de nationale rechtbanken.

Or. en

Amendement 616
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke controle van talenkennis beperkt zich 
tot de kennis van één officiële taal van de 
lidstaat naar keuze van de betrokkene, is 
evenredig met de uit te oefenen activiteit 
en is gratis voor de beroepsbeoefenaar. De 
betrokkene kan tegen deze taalcontrole 
beroep aantekenen bij de nationale 
rechtbanken.

Elke taalproef beperkt zich tot de kennis 
van één officiële taal van de lidstaat naar 
keuze van de betrokkene, is evenredig met 
de uit te oefenen activiteit en is niet 
onevenredig duur voor de 
beroepsbeoefenaar. De betrokkene kan 
tegen deze taalcontrole beroep aantekenen 
bij de nationale rechtbanken.

Or. es

Amendement 617
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG 
Artikel 53 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke controle van talenkennis beperkt zich 
tot de kennis van één officiële taal van de 
lidstaat naar keuze van de betrokkene, is
evenredig met de uit te oefenen activiteit 
en is gratis voor de beroepsbeoefenaar. De 
betrokkene kan tegen deze taalcontrole 
beroep aantekenen bij de nationale 
rechtbanken.

Elke controle en toetsing van talenkennis 
beperken zich tot de kennis van één 
officiële taal van de lidstaat naar keuze van 
de betrokkene, zijn evenredig met de uit te 
oefenen activiteit en zijn gratis voor de 
beroepsbeoefenaar. De betrokkene kan 
tegen deze taalcontrole beroep aantekenen 
bij de nationale rechtbanken.

Or. it

Amendement 618
Phil Prendergast
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke controle van talenkennis beperkt zich 
tot de kennis van één officiële taal van de 
lidstaat naar keuze van de betrokkene, is 
evenredig met de uit te oefenen activiteit 
en is gratis voor de beroepsbeoefenaar. De 
betrokkene kan tegen deze controle beroep 
aantekenen bij de nationale rechtbanken.

Elk onderzoek naar de talenkennis is 
evenredig met de uit te oefenen activiteit 
en is gratis voor de beroepsbeoefenaar. De 
betrokkene kan tegen deze controle beroep 
aantekenen bij de nationale rechtbanken.

Or. en

Amendement 619
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke controle van talenkennis beperkt zich 
tot de kennis van één officiële taal van de 
lidstaat naar keuze van de betrokkene, is 
evenredig met de uit te oefenen activiteit 
en is gratis voor de beroepsbeoefenaar. De 
betrokkene kan tegen deze controle beroep 
aantekenen bij de nationale rechtbanken.

Elke controle van talenkennis beperkt zich 
tot de kennis van één officiële taal van de 
lidstaat naar keuze van de betrokkene en 
eventuele kosten moeten redelijk en 
evenredig zijn voor de beroepsbeoefenaar. 
De betrokkene kan tegen deze controle 
beroep aantekenen overeenkomstig de 
nationale wetgeving.

Or. en

Amendement 620
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke controle van talenkennis beperkt zich 
tot de kennis van één officiële taal van de 
lidstaat naar keuze van de betrokkene, is 
evenredig met de uit te oefenen activiteit 
en is gratis voor de beroepsbeoefenaar. De 
betrokkene kan tegen deze controle beroep 
aantekenen bij de nationale rechtbanken.

Elk onderzoek naar de talenkennis is 
evenredig met de uit te oefenen activiteit 
en is gratis voor de beroepsbeoefenaar. De 
betrokkene kan tegen deze controle beroep 
aantekenen bij de nationale rechtbanken.

Or. en

Amendement 621
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 39
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 55 bis Schrappen

Or. el

Motivering

Wat betreft de erkenning van stages die worden volbracht in een andere lidstaat zijn de 
belanghebbenden geen beroepsbeoefenaren en vallen zij bijgevolg buiten de werkingssfeer van 
deze richtlijn.

Amendement 622
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 39 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) Er wordt een nieuw artikel 55 ter 
ingelast:

Artikel 55 ter
Burgerlijke aansprakelijkheid en 
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verplichtingen tot nascholing
1. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan 
communautaire of nationale bepalingen 
die de lidstaten de mogelijkheid bieden om 
verzekeringsdekking of financiële 
zekerheid te eisen, en doet geen afbreuk 
aan de eisen ten aanzien van de deelname 
aan een collectief compensatiefonds, 
bijvoorbeeld voor leden van beroepsorden 
of -organisaties, op voorwaarde dat die 
bepalingen geen discriminatie inhouden.
2. Deze richtlijn geldt onverminderd 
eventuele nationale bepalingen die het 
recht een beroepsactiviteit uit te oefenen 
om dwingende redenen van algemeen 
belang onderhevig maken aan de 
voorwaarde dat de activiteit tot de 
gebruikelijke praktijken van het beroep 
moet behoren, voorzover die bepalingen 
geen discriminatie inhouden. 

Or. fr

Amendement 623
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 39
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 55 bis Schrappen

Or. es

Motivering

Alle verwijzingen naar bezoldigde stages zouden in beginsel moeten worden geschrapt, omdat 
Spanje geen dergelijke traditie heeft en in de huidige economische conjunctuur onmogelijk een 
nieuw model kan worden ingevoerd.  De vaagheid van de richtlijn met betrekking tot bezoldigde 
stages zou in de praktijk heel wat problemen opleveren. Indien de verwijzingen toch behouden 
blijven, zou in de richtlijn dan ook duidelijk moeten worden gemaakt of de stages volgens een 
bepaald barema moeten worden bezoldigd en of de overheid al dan niet verplicht is om alle 
socialezekerheidskosten op zich te nemen.
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Amendement 624
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 39
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van bezoldigde stages Schrappen

Or. es

Motivering

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

Amendement 625
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 39
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van bezoldigde stages Erkenning van verplichte stages onder 
toezicht

Or. en

Amendement 626
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 39
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van bezoldigde stages Erkenning van stages
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Or. de

Amendement 627
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 39
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van bezoldigde stages Erkenning van stages

Or. en

Amendement 628
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 39
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van bezoldigde stages Erkenning van stages

Or. en

Amendement 629
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 39
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van bezoldigde stages Erkenning van stages
Met het oog op het verlenen van toegang 
tot een gereglementeerd beroep erkent de 
lidstaat van oorsprong een bezoldigde stage 
die in een andere lidstaat gevolgd werd en 
door een bevoegde autoriteit van die 
lidstaat gecertificeerd is.

Met het oog op het verlenen van toegang 
tot een gereglementeerd beroep erkent de 
lidstaat van oorsprong een stage die in een 
andere lidstaat gevolgd werd en door een 
bevoegde autoriteit van die lidstaat 
gecertificeerd is.
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Voor de toepassing van lid 1 van dit 
artikel kan een stage alleen onder de 
volgende voorwaarden worden erkend:
- De stage is onderdeel van een opleiding 
in het hoger onderwijs waarmee ECTS-
studiepunten kunnen worden behaald en 
waar stagiairs de status van student 
genieten, ofwel van een beroepsopleiding;
- De stage wordt uitgevoerd op grond van 
een schriftelijke en wettelijk bindende 
overeenkomst waarin de duur alsook een 
omschrijving van de leerdoelstellingen en 
toegewezen taken staan vermeld.

Or. en

Amendement 630
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 39
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van bezoldigde stages Erkenning van stages

Or. de

Motivering

In enkele beroepen is het gebruikelijk dat er onbezoldigde stages moeten worden volbracht. 
Degenen die een onbezoldigde stage verrichten, mogen echter geen nadelen ondervinden 
doordat deze niet wordt erkend.

Amendement 631
Andreas Schwab, Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 39
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van bezoldigde stages Erkenning van stages

Or. de
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Motivering

Wijziging van artikel 55 bis die voortvloeit uit de wijziging van overweging 20.

Amendement 632
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 39
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van bezoldigde stages Erkenning van stages in het kader van een 
leerplan voor een gereglementeerd beroep 
dat een voorwaarde vormt voor het recht 
om dat beroep uit te oefenen 

Or. fr

Amendement 633
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 39
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op het verlenen van toegang 
tot een gereglementeerd beroep erkent de 
lidstaat van oorsprong een bezoldigde 
stage die in een andere lidstaat gevolgd 
werd en door een bevoegde autoriteit van 
die lidstaat gecertificeerd is.

Schrappen

Or. es

Motivering

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

Amendement 634
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 39
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op het verlenen van toegang 
tot een gereglementeerd beroep erkent de 
lidstaat van oorsprong een bezoldigde stage 
die in een andere lidstaat gevolgd werd en 
door een bevoegde autoriteit van die 
lidstaat gecertificeerd is.

De lidstaat van oorsprong erkent een in een 
andere lidstaat gevolgde en door een 
bevoegde autoriteit van die lidstaat 
gecertificeerde stage in zoverre deze voor 
de uitoefening van het beroep in de 
lidstaat van oorsprong relevant is.

Or. de

Amendement 635
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 - punt 39
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op het verlenen van toegang 
tot een gereglementeerd beroep erkent de 
lidstaat van oorsprong een bezoldigde stage 
die in een andere lidstaat gevolgd werd en 
door een bevoegde autoriteit van die 
lidstaat gecertificeerd is.

Met het oog op het verlenen van toegang 
tot een gereglementeerd beroep erkent de 
lidstaat van oorsprong een stage die 
aansluit op een leerplan voor een 
gereglementeerd beroep, ongeacht het 
niveau en de aard van bezoldiging, en die 
in een andere lidstaat gevolgd werd en door 
een bevoegde autoriteit van die lidstaat 
gecertificeerd is.

Or. fr

Amendement 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 39
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op het verlenen van toegang 
tot een gereglementeerd beroep erkent de 
lidstaat van oorsprong een bezoldigde stage 
die in een andere lidstaat gevolgd werd en 
door een bevoegde autoriteit van die 
lidstaat gecertificeerd is.

Met het oog op het verlenen van toegang 
tot een gereglementeerd beroep erkent de 
lidstaat van oorsprong een stage die in een 
andere lidstaat gevolgd werd en door een 
bevoegde autoriteit van die lidstaat 
gecertificeerd is.

Or. en

Amendement 637
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 39
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op het verlenen van toegang 
tot een gereglementeerd beroep erkent de 
lidstaat van oorsprong een bezoldigde stage 
die in een andere lidstaat gevolgd werd en 
door een bevoegde autoriteit van die 
lidstaat gecertificeerd is.

Met het oog op het verlenen van toegang 
tot een gereglementeerd beroep erkent de 
lidstaat van oorsprong een stage die in een 
andere lidstaat gevolgd werd en door een 
bevoegde autoriteit van die lidstaat 
gecertificeerd is.

Or. en

Amendement 638
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 39
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 bis 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op het verlenen van toegang 
tot een gereglementeerd beroep erkent de 
lidstaat van oorsprong een bezoldigde stage 
die in een andere lidstaat gevolgd werd en 

Met het oog op het verlenen van toegang 
tot een gereglementeerd beroep erkent de 
lidstaat van oorsprong een stage die in een 
andere lidstaat gevolgd werd en door een 
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door een bevoegde autoriteit van die 
lidstaat gecertificeerd is.

bevoegde autoriteit van die lidstaat 
gecertificeerd is.

Or. de

Motivering

In enkele beroepen is het gebruikelijk dat er onbezoldigde stages moeten worden volbracht. 
Degenen die een onbezoldigde stage verrichten, mogen echter geen nadelen ondervinden 
doordat deze niet wordt erkend.

Amendement 639
Andreas Schwab, Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 39
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op het verlenen van toegang 
tot een gereglementeerd beroep erkent de 
lidstaat van oorsprong een bezoldigde stage
die in een andere lidstaat gevolgd werd en 
door een bevoegde autoriteit van die 
lidstaat gecertificeerd is.

Met het oog op het verlenen van toegang 
tot een gereglementeerd beroep erkent de 
lidstaat van oorsprong een stage die 
aansluit op een leerplan voor een 
gereglementeerd beroep ongeacht of deze 
een voorwaarde vormt voor het recht om 
dat beroep uit te oefenen en die in een 
andere lidstaat gevolgd werd en door een 
bevoegde autoriteit van die lidstaat 
gecertificeerd is. De lidstaten kunnen de 
maximumduur van een in een andere 
lidstaat gevolgde stage beperken indien 
deze voor de toegang tot een 
gereglementeerd beroep in de lidstaat van 
oorsprong voorgeschreven is. De 
erkenning van de stage komt niet in de 
plaats van een voor de toegang tot het 
beroep vereiste proef.

Or. de

Motivering

Onbezoldigde stages in het kader van de beroepsopleiding mogen hier niet worden uitgesloten. 
De mobiliteit dient te worden bevorderd, maar tegelijkertijd moet ook de kwaliteit bij de toegang 
tot het beroep behouden blijven. Daarom mag een stage niet in de plaats komen van de voor de 
toegang tot het beroep vereiste proef.
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Amendement 640
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 - punt 39
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op het verlenen van toegang 
tot een gereglementeerd beroep erkent de 
lidstaat van oorsprong een bezoldigde stage 
die in een andere lidstaat gevolgd werd en 
door een bevoegde autoriteit van die 
lidstaat gecertificeerd is.

Met het oog op het verlenen van toegang 
tot een gereglementeerd beroep erkent de 
lidstaat van oorsprong een stage die 
aansluit op een leerplan voor een 
gereglementeerd beroep en een 
voorwaarde vormt voor het recht om dat 
beroep uit te oefenen en die in een andere 
lidstaat gevolgd werd en door een 
bevoegde autoriteit van die lidstaat 
gecertificeerd is.

Or. fr

Amendement 641
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 39
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op het verlenen van toegang 
tot een gereglementeerd beroep erkent de 
lidstaat van oorsprong een bezoldigde stage 
die in een andere lidstaat gevolgd werd en 
door een bevoegde autoriteit van die 
lidstaat gecertificeerd is.

Met het oog op het verlenen van toegang 
tot een gereglementeerd beroep houdt de 
lidstaat van oorsprong proportioneel 
rekening met een bezoldigde stage die in 
een andere lidstaat gevolgd werd en door 
een bevoegde autoriteit van die lidstaat 
gecertificeerd is.

Or. en

Amendement 642
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 39 bis (nieuw)



PE498.003v02-00 44/83 AM\916793NL.doc

NL

Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) Er wordt een nieuw artikel 55 ter 
ingelast:

Artikel 55 ter
Eventuele door verzoekers te betalen 
vergoedingen met betrekking tot 
aanvullende controles moeten evenredig 
zijn met de gemaakte kosten en de hoogte 
ervan moet vergelijkbaar zijn met de 
vergoedingen die van binnenlandse of 
niet-Europese beroepsbeoefenaren 
worden gevraagd.

Or. en

Motivering

Het is niet onredelijk van beroepsbeoefenaren te vragen een bijdrage te leveren voor de kosten 
van (bijvoorbeeld) een bijscholingscursus, zolang de hoogte ervan niet onevenredig is. 
Binnenlandse beroepsbeoefenaren, die hun beroep een tijd niet hebben uitgeoefend, of
beroepsbeoefenaren van buiten de EU, kunnen in sommige lidstaten al hiertoe verplicht zijn.

Amendement 643
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 40 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) Er wordt een nieuw artikel 55 ter 
ingelast:

Artikel 55 ter
Controle bij langdurige niet-uitoefening

In gevallen waarbij beroepsbeoefenaren 
volgens hoofdstuk III zijn erkend, maar 
hun beroep niet hebben uitgeoefend 
gedurende een periode overeenkomstig 
artikel 57 quater en artikel 58 bis 
voorafgaand aan het verzoek tot vestiging 
of verlenging van de verklaring, mag de 
ontvangende lidstaat de bevoegde 
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autoriteit toestaan te controleren of de 
beroepsbeoefenaar geschikt is het beroep 
uit te oefenen. Deze controles moeten 
evenredig, niet-discriminerend en gratis 
zijn voor de beroepsbeoefenaar. De 
lidstaten mogen tevens de bepalingen van 
dit artikel uitbreiden tot andere beroepen 
in gevallen van groot algemeen belang. 
De lidstaten moeten besluiten mededelen 
aan de Commissie, die deze bekend 
maakt. 

Or. en

Amendement 644
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 41
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten van de 
ontvangende lidstaat en van de lidstaat van 
oorsprong wisselen informatie uit over 
genomen tuchtrechtelijke maatregelen of 
strafrechtelijke sancties en over alle andere 
specifieke ernstige feiten die van invloed 
kunnen zijn op de uitoefening van 
werkzaamheden in het kader van deze 
richtlijn, met inachtneming van de 
wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens in Richtlijn 95/46/EG en 
Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad (*).

De bevoegde autoriteiten van de 
ontvangende lidstaat en van de lidstaat van 
oorsprong wisselen informatie uit over 
genomen tuchtrechtelijke maatregelen of 
strafrechtelijke sancties en over alle andere 
specifieke ernstige feiten die van invloed 
kunnen zijn op de uitoefening van 
werkzaamheden in het kader van deze 
richtlijn, met inachtneming van de 
wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens in Richtlijn 95/46/EG en 
Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad (*). Hiertoe maken 
de bevoegde autoriteiten gebruik van het 
Informatiesysteem interne markt (IMI). 

Or. en

Amendement 645
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 41
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten van de 
ontvangende lidstaat en van de lidstaat van 
oorsprong wisselen informatie uit over 
genomen tuchtrechtelijke maatregelen of 
strafrechtelijke sancties en over alle andere 
specifieke ernstige feiten die van invloed 
kunnen zijn op de uitoefening van
werkzaamheden in het kader van deze 
richtlijn, met inachtneming van de 
wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens in de Richtlijnen 
95/46/EG en 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad (*).

De bevoegde autoriteiten van de 
ontvangende lidstaat en de lidstaat van 
oorsprong wisselen informatie uit over 
genomen tuchtrechtelijke maatregelen of 
strafrechtelijke sancties en over alle andere 
specifieke ernstige feiten die uiteindelijk
kunnen leiden tot intrekking of beperking 
van het recht om werkzaamheden uit te 
oefenen in het kader van deze richtlijn, met 
inachtneming van de wetgeving inzake de 
bescherming van persoonsgegevens in de 
Richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG van 
het Europees Parlement en de Raad (*).

Or. sv

Motivering

Dat er vele personen worden aangegeven, kan erop wijzen dat er sterke 
patiëntveiligheidsprocedures zijn en zou er op zich niet toe moeten leiden dat deze informatie 
toegankelijk wordt voor alle lidstaten. Deze informatie kan door andere landen worden uitgelegd 
alsof er grote problemen met artsen uit een bepaald land zouden zijn, terwijl het land eigenlijk 
sterke patiëntveiligheidsprocedures heeft.

Amendement 646
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 41
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten van de 
ontvangende lidstaat en van de lidstaat van 
oorsprong wisselen informatie uit over 
genomen tuchtrechtelijke maatregelen of 
strafrechtelijke sancties en over alle andere 
specifieke ernstige feiten die van invloed 
kunnen zijn op de uitoefening van 
werkzaamheden in het kader van deze 
richtlijn, met inachtneming van de 
wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens in Richtlijn 95/46/EG en 
Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad (*).

De bevoegde autoriteiten van de 
ontvangende lidstaat en de lidstaat van 
oorsprong wisselen informatie uit over 
genomen tuchtrechtelijke maatregelen of 
strafrechtelijke sancties en over alle andere 
specifieke ernstige feiten die kunnen leiden 
tot de opschorting of intrekking van het 
recht om de werkzaamheden uit te oefenen
in het kader van deze richtlijn, met 
inachtneming van de wetgeving inzake de 
bescherming van persoonsgegevens in de 
Richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG van 
het Europees Parlement en de Raad (*).
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Or. en

Motivering

Het is nodig exact te definiëren welke gevolgen volgens dit artikel worden bedoeld, namelijk de 
opschorting of intrekking van het recht om de werkzaamheden uit te oefenen onder welke 
voorwaarden.

Amendement 647
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat delen aan de bevoegde autoriteiten 
van alle andere lidstaten en aan de 
Commissie de identiteit van een 
beroepsbeoefenaar mee die van een 
nationale overheid of rechtbank verbod, 
ook tijdelijk, gekregen heeft tot het 
uitoefenen van volgende 
beroepsactiviteiten op het grondgebied van 
deze lidstaat:

1. De bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat delen aan de bevoegde autoriteiten 
van alle andere lidstaten en aan de 
Commissie de identiteit van een 
beroepsbeoefenaar mee die van een 
nationale overheid of rechtbank verbod of 
een beperking, ook tijdelijk, gekregen 
heeft tot het uitoefenen van volgende 
beroepsactiviteiten op het grondgebied van 
deze lidstaat:

Or. en

Amendement 648
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat delen aan de bevoegde autoriteiten 
van alle andere lidstaten en aan de 
Commissie de identiteit van een 
beroepsbeoefenaar mee die van een 
nationale overheid of rechtbank een 
verbod, ook tijdelijk, gekregen heeft tot het 
uitoefenen van de volgende 

1. De bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat delen aan de bevoegde autoriteiten 
van alle andere lidstaten en aan de 
Commissie de identiteit van een 
beroepsbeoefenaar mee die van een 
nationale overheid of rechtbank door 
middel van een definitieve beslissing een 
verbod of gedeeltelijk verbod, ook tijdelijk, 
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beroepsactiviteiten op het grondgebied van 
deze lidstaat:

gekregen heeft tot het uitoefenen van de 
volgende beroepsactiviteiten op het 
grondgebied van deze lidstaat:

Or. sv

Motivering

Dat er vele personen worden aangegeven, kan erop wijzen dat er sterke 
patiëntveiligheidsprocedures zijn en zou er op zich niet toe moeten leiden dat deze informatie 
toegankelijk wordt voor alle lidstaten. Deze informatie kan door andere landen worden uitgelegd 
alsof er grote problemen met artsen uit een bepaald land zouden zijn, terwijl het land eigenlijk 
sterke patiëntveiligheidsprocedures heeft.

Amendement 649
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat delen aan de bevoegde autoriteiten 
van alle andere lidstaten en aan de 
Commissie de identiteit van een 
beroepsbeoefenaar mee die van een 
nationale overheid of rechtbank verbod, 
ook tijdelijk, gekregen heeft tot het 
uitoefenen van volgende 
beroepsactiviteiten op het grondgebied van 
deze lidstaat:

1. De bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat delen aan de bevoegde autoriteiten 
van alle andere lidstaten en aan de 
Commissie de identiteit van een 
beroepsbeoefenaar mee die door een 
definitief besluit van een nationale 
overheid of rechtbank verbod of een 
beperking, ook tijdelijk, gekregen heeft tot 
het uitoefenen van volgende 
beroepsactiviteiten op het grondgebied van 
deze lidstaat:

Or. en

Motivering

Verduidelijking van het in gang brengen van het waarschuwingsmechanisme.

Amendement 650
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat delen aan de bevoegde autoriteiten 
van alle andere lidstaten en aan de 
Commissie de identiteit van een 
beroepsbeoefenaar mee die van een 
nationale overheid of rechtbank verbod, 
ook tijdelijk, gekregen heeft tot het 
uitoefenen van volgende 
beroepsactiviteiten op het grondgebied van 
deze lidstaat:

1. De bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat delen aan de bevoegde autoriteiten 
van alle andere lidstaten de identiteit van 
een beroepsbeoefenaar mee die, naar 
aanleiding van een juridisch bindend 
besluit, van een nationale overheid of 
rechtbank verbod, ook tijdelijk, gekregen 
heeft tot het uitoefenen van volgende 
beroepsactiviteiten op het grondgebied van 
deze lidstaat:

Or. en

Amendement 651
Mikael Gustafsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat delen aan de bevoegde autoriteiten 
van alle andere lidstaten en aan de 
Commissie de identiteit van een 
beroepsbeoefenaar mee die van een 
nationale overheid of rechtbank verbod, 
ook tijdelijk, gekregen heeft tot het 
uitoefenen van volgende 
beroepsactiviteiten op het grondgebied van 
deze lidstaat:

1. De bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat delen aan de bevoegde autoriteiten 
van alle andere lidstaten en aan de 
Commissie de identiteit van een 
beroepsbeoefenaar mee die van een 
nationale overheid of rechtbank verbod, 
ook tijdelijk, gekregen heeft tot het 
uitoefenen van volgende 
beroepsactiviteiten op het grondgebied van 
deze lidstaat, in overeenstemming met de 
inhoud van artikel 4 sexies, lid 1, onder 
a):

Or. en

Amendement 652
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat delen aan de bevoegde autoriteiten 
van alle andere lidstaten en aan de 
Commissie de identiteit van een 
beroepsbeoefenaar mee die van een 
nationale overheid of rechtbank verbod, 
ook tijdelijk, gekregen heeft tot het 
uitoefenen van volgende 
beroepsactiviteiten op het grondgebied van 
deze lidstaat:

1. De bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat delen aan de bevoegde autoriteiten 
van alle andere lidstaten en aan de 
Commissie de identiteit van een 
beroepsbeoefenaar mee die door een 
nationale overheid of rechtbank tijdelijk of 
permanent het recht ontnomen is om in de 
eigen lidstaat of de ontvangende lidstaat 
volgende beroepsactiviteiten uit te 
oefenen:

Or. en

Amendement 653
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) algemeen geneesheer, houder van een 
in bijlage V, punt 5.1.4, bedoelde 
opleidingstitel;

/a) geneesheer, houder van een in bijlage 
V, punten 5.1.1, 5.1.3 en 5.1.4, bedoelde 
opleidingstitel;

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de toepassing van het waarschuwingsmechanisme.

Amendement 654
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) medisch specialist, houder van een in 
bijlage V, punt 5.1.3, bedoelde 
opleidingstitel;

(b) artsen met een basisopleiding en 
medische specialisten bedoeld in artikel 
10, onder b);
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Or. en

Motivering

Er mag geen verschil zijn in de toepassing van het waarschuwingssysteem volgens het 
erkenningsstelsel.

Amendement 655
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42 (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) uit hoofde van artikel 10 erkende 
ziekenverplegers. 

Or. en

Amendement 656
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1– punt 42 (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 1 – letter j bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) beroepsbeoefenaren die vallen 
onder het algemeen stelsel voor 
erkenning, onder titel III, hoofdstukken I 
en II, met implicaties voor de veiligheid 
van de patiënt.

Or. en

Amendement 657
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42 (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 1 - letter j bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) beroepen die automatische 
erkenning genieten uit hoofde van titel 
III, hoofdstuk III, van onderhavige 
richtlijn en die onder een 
gemeenschappelijk opleidingskader 
vallen, opdat hun specialisaties worden 
erkend in een andere lidstaat, met 
uitzondering van het beroep van architect;

Or. fr

Amendement 658
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea bedoelde informatie 
wordt binnen drie dagen na het nemen van 
de beslissing die de betrokken 
beroepsbeoefenaar beroepsverbod oplegt, 
toegezonden.

De in de eerste alinea bedoelde informatie 
wordt binnen drie dagen na het nemen van
de beslissing die de betrokken 
beroepsbeoefenaar beroepsverbod oplegt, 
toegezonden via het Informatiesysteem 
interne markt (IMI).

Or. en

Motivering

Het waarschuwingsmechanisme moet omwille van verscherpte veiligheid worden uitgebreid om 
van toepassing te zijn op gevallen waarin beroepsbeoefenaren valse informatie verstrekken.

Amendement 659
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea bedoelde informatie De in de eerste alinea bedoelde informatie 
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wordt binnen drie dagen na het nemen 
van de beslissing die de betrokken 
beroepsbeoefenaar beroepsverbod oplegt, 
toegezonden.

wordt onmiddellijk en in elk geval binnen 
48 uur toegezonden nadat de beslissing 
die de betrokken beroepsbeoefenaar 
beroepsverbod oplegt, juridisch bindend 
genomen is.

Or. de

Amendement 660
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea bedoelde informatie 
wordt binnen drie dagen na het nemen van 
de beslissing die de betrokken 
beroepsbeoefenaar beroepsverbod oplegt, 
toegezonden.

De in de eerste alinea bedoelde informatie 
wordt binnen 24 uur na het nemen van de 
beslissing die de betrokken 
beroepsbeoefenaar beroepsverbod oplegt, 
toegezonden.

Or. en

Amendement 661
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer sprake is van gevallen waarop 
Richtlijn 2006/123/EG niet van toepassing 
is en een in een lidstaat gevestigde 
beroepsbeoefenaar binnen het kader van 
deze richtlijn een beroepsactiviteit 
uitoefent op grond van een andere 
beroepstitel dan deze bedoeld in lid 1, stelt 
een lidstaat zodra deze daadwerkelijk 
kennis heeft gekregen van gedragingen, 
specifieke handelingen of omstandigheden 
die met dergelijke activiteiten verband 
houden en ernstige schade kunnen 
berokkenen aan de gezondheid of de 

2. Wanneer sprake is van gevallen waarop 
Richtlijn 2006/123/EG niet van toepassing 
is en een in een lidstaat gevestigde 
beroepsbeoefenaar binnen het kader van 
deze richtlijn een beroepsactiviteit 
uitoefent op grond van een andere 
beroepstitel dan deze bedoeld in lid 1, stelt 
een lidstaat zodra deze daadwerkelijk 
kennis heeft gekregen van gedragingen, 
specifieke handelingen of omstandigheden 
die met dergelijke activiteiten verband 
houden en ernstige schade kunnen 
berokkenen aan de gezondheid of de 
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veiligheid van mens of milieu in een 
andere lidstaat, onverwijld de andere 
betrokken lidstaten en de Commissie
daarvan in kennis. Deze informatie gaat 
niet verder dan hetgeen strikt noodzakelijk 
is om de betrokken beroepsbeoefenaar te 
identificeren en omvat een verwijzing naar 
de beslissing van de bevoegde autoriteit tot 
het opleggen van een beroepsverbod. De 
andere lidstaten kunnen om aanvullende 
informatie verzoeken onder de in artikel 8 
en artikel 56 vermelde voorwaarden.

veiligheid van mens of milieu in een 
andere lidstaat of die erop zouden wijzen 
dat de betrokken beroepsbeoefenaar niet 
geschikt was het beroep uit te oefenen, 
onverwijld de andere betrokken lidstaten 
daarvan in kennis. Deze informatie gaat 
niet verder dan hetgeen strikt noodzakelijk 
is om de betrokken beroepsbeoefenaar te 
identificeren en omvat een verwijzing naar 
de beslissing van de bevoegde autoriteit tot 
het opleggen van een beroepsverbod. De 
andere lidstaten kunnen om aanvullende 
informatie verzoeken onder de in artikel 8 
en artikel 56 vermelde voorwaarden.

Or. en

Amendement 662
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 2 – alinea 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten andere lidstaten in de 
leden 1 en 2 onverwijld in kennis stellen 
als een verzoeker valse informatie 
verstrekt, inclusief valse opleidingstitels.

Or. en

Amendement 663
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten mogen, overeenkomstig 
nationale wetgeving, andere lidstaten in 
kennis stellen als een beroepsbeoefenaar 
een waarschuwing van een bevoegde 
autoriteit of beroepsorganisatie ten 
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aanzien van diens geschiktheid voor 
beroepsuitoefening heeft gekregen.

Or. en

Amendement 664
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verwerking van persoonsgegevens 
met het oog op het uitwisselen van 
informatie overeenkomstig de leden 1 en 2 
vindt plaats overeenkomstig de richtlijnen 
95/46/EG en 2002/58/EG. De verwerking 
van persoonsgegevens door de Commissie 
gebeurt overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 45/2001.

3. De verwerking van persoonsgegevens 
met het oog op het uitwisselen van 
informatie overeenkomstig de leden 1 en 2 
vindt plaats overeenkomstig de richtlijnen 
95/46/EG en 2002/58/EG. De verwerking 
van persoonsgegevens door de Commissie 
gebeurt overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 45/2001. In ieder geval zijn de in de 
waarschuwing vermelde gegevens beperkt 
tot de identiteit van de beroepsbeoefenaar, 
de datum waarop de waarschuwing werd 
afgegeven en, indien van toepassing, de 
duur van de opschorting.

Or. en

Amendement 665
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Waarschuwingen en de inhoud 
ervan afkomstig van andere lidstaten, 
bevoegde autoriteiten en 
beroepsorganisaties moeten vertrouwelijk 
blijven, tenzij gegevens overeenkomstig de 
nationale wetgeving van de lidstaat die de 
waarschuwing afgeeft, openbaar worden 
gemaakt.
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Or. en

Amendement 666
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Gegevens met betrekking tot 
waarschuwingen mogen alleen in het 
IMI-systeem worden bewaard zolang deze 
van kracht zijn.

Or. en

Amendement 667
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Waarschuwingen moeten binnen 24 
uur na de datum van goedkeuring van het 
besluit tot intrekking worden geschrapt.

Or. en

Amendement 668
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt uitvoeringsbesluiten 
vast voor de toepassing van het 
waarschuwingsmechanisme. Het 

5. De Commissie stelt uitvoeringsbesluiten 
vast voor de toepassing van het 
waarschuwingsmechanisme. Het 
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uitvoeringsbesluit omvat bepalingen 
aangaande de voor het verzenden en/of 
ontvangen van waarschuwingen bevoegde 
autoriteiten, de aanvullende informatie bij 
waarschuwingen, het beëindigen of 
intrekken van waarschuwingen, de rechten 
op toegang tot de gegevens, het corrigeren 
van informatie in een waarschuwing en 
maatregelen om de gegevensbeveiliging 
en de bewaartermijnen te verzekeren. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 58 
bedoelde raadplegingsprocedure.

uitvoeringsbesluit omvat aanvullende 
informatie bij waarschuwingen, over het 
beëindigen of intrekken van 
waarschuwingen en het corrigeren van 
informatie in een waarschuwing. Deze 
uitvoeringsbesluiten worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 58 bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. de

Amendement 669
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt uitvoeringsbesluiten 
vast voor de toepassing van het 
waarschuwingsmechanisme. Het 
uitvoeringsbesluit omvat bepalingen 
aangaande de voor het verzenden en/of 
ontvangen van waarschuwingen bevoegde 
autoriteiten, de aanvullende informatie bij 
waarschuwingen, het beëindigen of 
intrekken van waarschuwingen, de rechten 
op toegang tot de gegevens, het corrigeren 
van informatie in een waarschuwing en 
maatregelen om de gegevensbeveiliging en 
de bewaartermijnen te verzekeren. Die 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 58 bedoelde 
adviesprocedure.

5. De Commissie stelt, na overleg met 
beroepsorganisaties en belanghebbenden 
zoals bedoeld in de artikelen 57 quater en 
58 bis en met inachtneming van hun 
voorstellen, uitvoeringshandelingen vast 
voor de toepassing van het 
waarschuwingsmechanisme. De 
uitvoeringshandeling omvat bepalingen 
aangaande de voor het verzenden en/of 
ontvangen van waarschuwingen bevoegde 
autoriteiten, de aanvullende informatie bij 
waarschuwingen, het beëindigen of 
intrekken van waarschuwingen, de rechten 
op toegang tot de gegevens, het corrigeren 
van informatie in een waarschuwing en 
maatregelen om de gegevensbeveiliging en 
de bewaartermijnen te verzekeren. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 58 bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en
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Amendement 670
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt uitvoeringsbesluiten 
vast voor de toepassing van het 
waarschuwingsmechanisme. Het 
uitvoeringsbesluit omvat bepalingen 
aangaande de voor het verzenden en/of 
ontvangen van waarschuwingen bevoegde 
autoriteiten, de aanvullende informatie bij 
waarschuwingen, het beëindigen of 
intrekken van waarschuwingen, de rechten 
op toegang tot de gegevens, het corrigeren 
van informatie in een waarschuwing en 
maatregelen om de gegevensbeveiliging en 
de bewaartermijnen te verzekeren. Die 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 58 bedoelde 
adviesprocedure.

5. De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast voor de 
toepassing van het 
waarschuwingsmechanisme. De 
uitvoeringshandeling omvat bepalingen 
aangaande de voor het verzenden en/of 
ontvangen van waarschuwingen bevoegde 
autoriteiten, de aanvullende informatie bij 
waarschuwingen, het beëindigen of 
intrekken van waarschuwingen, de rechten 
op toegang tot de gegevens, het corrigeren 
van informatie in een waarschuwing en 
maatregelen om de gegevensbeveiliging en 
de bewaartermijnen te verzekeren. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 58 bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 671
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 43
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat 
onderstaande informatie online beschikbaar 
is en regelmatig wordt bijgewerkt via de 
één-loketten:

1. De lidstaten zien erop toe dat 
onderstaande informatie online beschikbaar 
is en regelmatig wordt bijgewerkt via de 
bevoegde autoriteiten of instellingen:

Or. de

Amendement 672
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 43
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat 
onderstaande informatie online beschikbaar 
is en regelmatig wordt bijgewerkt via de 
één-loketten:

1. De lidstaten zien erop toe dat 
onderstaande informatie online beschikbaar 
is en regelmatig wordt bijgewerkt via de 
één-loketten, die over vakkundig 
ondersteunend personeel moeten 
beschikken voor het verstrekken van 
advies aan burgers, onder meer tijdens 
persoonlijke ontmoetingen:

Or. el

Motivering

Een beschrijving van de vereiste diensten die de één-loketten moeten verstrekken.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 43
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat 
onderstaande informatie online beschikbaar 
is en regelmatig wordt bijgewerkt via de 
één-loketten:

1. De lidstaten zien erop toe dat 
onderstaande informatie online beschikbaar 
is en regelmatig wordt bijgewerkt via de 
bevoegde autoriteiten of de één-loketten:

Or. de

Amendement 674
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 43
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een lijst van alle gereglementeerde 
beroepen in de zin van artikel 3, lid 1, 
onder a), in de lidstaat met inbegrip van de 
contactgegevens van de voor elk 
gereglementeerd beroep bevoegde 
autoriteiten en het in artikel 57 ter
bedoelde assistentiecentrum;

a) een lijst van alle gereglementeerde 
beroepen in de zin van artikel 3, lid 1, 
onder a), in de lidstaat met inbegrip van de 
contactgegevens van de voor elk 
gereglementeerd beroep bevoegde 
autoriteiten en het assistentiecentrum en de 
contactpunten bedoeld in artikel 57 ter;

Or. de

Amendement 675
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 43
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) besluiten van de lidstaten ten 
aanzien van artikel 4 quinquies, lid 8, 
artikel 4 septies, lid 2, en artikel 7.4.5;

Or. en

Amendement 676
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 43
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Uiterste termijnen voor niet-
uitoefening waarna van een 
beroepsbeoefenaar kan worden verlangd 
aan te tonen geschikt te zijn voor 
beroepsuitoefening zoals bedoeld in 
artikel 55 ter;

Or. en
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Amendement 677
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 43
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de één-
loketten en de bevoegde autoriteiten zo 
spoedig mogelijk reageren op elk verzoek 
om informatie gericht aan het één-loket. 
Voor dat doel kunnen ze dergelijke 
verzoeken om informatie ook doorgeven 
aan de in artikel 57 ter bedoelde 
assistentiecentra en de betrokken burger 
daarvan op de hoogte brengen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat zo 
spoedig mogelijk wordt gereageerd op elk 
verzoek om informatie. Voor dat doel 
kunnen ze dergelijke verzoeken om 
informatie ook doorgeven aan de in artikel 
57 ter bedoelde assistentiecentra en 
contactpunten en de betrokken burger 
daarvan op de hoogte brengen.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 43
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de één-
loketten en de bevoegde autoriteiten zo 
spoedig mogelijk reageren op elk verzoek
om informatie gericht aan het één-loket. 
Voor dat doel kunnen ze dergelijke 
verzoeken om informatie ook doorgeven 
aan de in artikel 57 ter bedoelde 
assistentiecentra en de betrokken burger 
daarvan op de hoogte brengen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat zo 
spoedig mogelijk wordt gereageerd op de 
aan de één-loketten of aan de bevoegde 
autoriteiten gerichte verzoeken om 
informatie. Voor dat doel kunnen ze 
dergelijke verzoeken om informatie ook 
doorgeven aan de in artikel 57 ter bedoelde 
assistentiecentra en de betrokken burger 
daarvan op de hoogte brengen.

Or. de

Amendement 679
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 43
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Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De instanties die verantwoordelijk 
zijn voor de erkenning van de titels 
kunnen om de originele documenten van 
de desbetreffende titels vragen.

Or. el

Motivering

Indien wordt getwijfeld aan de waarheidsgetrouwheid van de te erkennen titels.

Amendement 680
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 43
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten en de Commissie stellen 
begeleidende maatregelen vast opdat de 
één-loketten de in lid 1 bedoelde 
informatie in andere officiële talen van de 
Unie beschikbaar maken. Dit laat de 
wetgeving van lidstaten inzake het gebruik 
van talen op hun grondgebied onverlet.

4. De lidstaten en de Commissie stellen 
begeleidende maatregelen vast om de in lid 
1 bedoelde informatie in andere officiële 
talen van de Unie beschikbaar te maken. 
Dit laat de wetgeving van lidstaten inzake 
het gebruik van talen op hun grondgebied
onverlet.

Or. de

Amendement 681
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 43
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten en de Commissie stellen 
begeleidende maatregelen vast opdat de 
één-loketten de in lid 1 bedoelde 
informatie in andere officiële talen van de 

4. De lidstaten en de Commissie stellen 
begeleidende maatregelen vast opdat de 
één- loketten de in lid 1 bedoelde 
informatie beschikbaar maken in alle
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Unie beschikbaar maken. Dit laat de 
wetgeving van lidstaten inzake het gebruik 
van talen op hun grondgebied onverlet.

officiële talen van de lidstaat in kwestie, 
alsook in ten minste de werktalen1 van de 
Unie. Dit laat de wetgeving van lidstaten 
inzake het gebruik van talen op hun 
grondgebied onverlet.
__________________
1Werktalen EU = Engels, Frans en Duits.

Or. cs

Motivering

Alle gepubliceerde informatie dient niet alleen beschikbaar te zijn in de officiële taal van de 
lidstaat in kwestie, maar tevens minimaal te worden vertaald in de werktalen van de EU.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 43
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten en de Commissie stellen 
begeleidende maatregelen vast opdat de 
één-loketten de in lid 1 bedoelde 
informatie in andere officiële talen van de 
Unie beschikbaar maken. Dit laat de 
wetgeving van lidstaten inzake het gebruik 
van talen op hun grondgebied onverlet.

4. De lidstaten en de Commissie stellen 
begeleidende maatregelen vast om ervoor 
te zorgen dat de in lid 1 bedoelde 
informatie in andere officiële talen van de 
Unie beschikbaar wordt gesteld. Dit laat de 
wetgeving van lidstaten inzake het gebruik 
van talen op hun grondgebied onverlet.

Or. de

Amendement 683
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 44 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44 bis) Deze richtlijn laat de maatregelen 
die noodzakelijk zijn ter waarborging van 
een hoog niveau van 
gezondheidsbescherming en 
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consumentenbescherming onverlet.

Or. en

Amendement 684
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 44
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alles wat 
betrekking heeft op vereisten, procedures 
en formaliteiten inzake aangelegenheden 
die onder deze richtlijn vallen, eenvoudig, 
op afstand en met elektronische middelen,
via de betrokken één-loketten kan worden 
afgewikkeld.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alles wat 
betrekking heeft op vereisten, procedures 
en formaliteiten inzake aangelegenheden 
die onder deze richtlijn vallen, eenvoudig, 
op afstand en met elektronische middelen 
kan worden afgewikkeld.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 44
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alles wat 
betrekking heeft op vereisten, procedures 
en formaliteiten inzake aangelegenheden 
die onder deze richtlijn vallen, eenvoudig, 
op afstand en met elektronische middelen, 
via de betrokken één-loketten kan worden 
afgewikkeld.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alles wat 
betrekking heeft op vereisten, procedures 
en formaliteiten inzake aangelegenheden 
die onder deze richtlijn vallen, eenvoudig, 
op afstand en met elektronische middelen, 
en voorzover ze binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2005/36/EG vallen, via de betrokken één-
loketten kan worden afgewikkeld.

Or. de

Amendement 686
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 44
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alle procedures worden uitgevoerd 
overeenkomstig de bepalingen van 
Richtlijn 2006/123/EG met betrekking tot 
de één-loketten. Alle termijnen die de 
lidstaten met betrekking tot de in deze 
richtlijn bedoelde procedures of 
formaliteiten moeten naleven, beginnen te 
lopen op het moment waarop een burger
een aanvraag indient bij een één-loket.

4. Voorzover het gaat om activiteiten 
bedoeld in Richtlijn 2006/123/EG, worden
alle procedures uitgevoerd overeenkomstig 
de bepalingen van Richtlijn 2006/123/EG 
met betrekking tot de één-loketten. Alle 
termijnen die de lidstaten met betrekking 
tot de in deze richtlijn bedoelde procedures 
of formaliteiten moeten naleven, beginnen 
te lopen op het moment waarop een burger 
een volledige aanvraag heeft ingediend.

Or. de

Amendement 687
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 44
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alle procedures worden uitgevoerd 
overeenkomstig de bepalingen van 
Richtlijn 2006/123/EG met betrekking tot 
de één-loketten. Alle termijnen die de 
lidstaten met betrekking tot de in deze
richtlijn bedoelde procedures of 
formaliteiten moeten naleven, beginnen te 
lopen op het moment waarop een burger 
een aanvraag indient bij een één-loket

4. Alle procedures worden uitgevoerd 
overeenkomstig de bepalingen van 
Richtlijn 2006/123/EG met betrekking tot 
de één-loketten. Alle termijnen die de 
lidstaten met betrekking tot de in deze 
richtlijn bedoelde procedures of 
formaliteiten moeten naleven, beginnen te 
lopen op het moment waarop een burger 
een volledige aanvraag indient bij de 
bevoegde autoriteiten via een één-loket

Or. el

Motivering

Om een betere controle van de waarheidsgetrouwheid van de overgelegde documenten mogelijk 
te maken is het beter als de controle wordt uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten die over 
voldoende deskundigheid beschikken.
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Amendement 688
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 44
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 bis - lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alle procedures worden uitgevoerd 
overeenkomstig de bepalingen van 
Richtlijn 2006/123/EG met betrekking tot 
de één-loketten. Alle termijnen die de 
lidstaten met betrekking tot de in deze 
richtlijn bedoelde procedures of 
formaliteiten moeten naleven, beginnen te 
lopen op het moment waarop een burger 
een aanvraag indient bij een één-loket

4. Alle procedures worden uitgevoerd 
overeenkomstig de bepalingen van 
Richtlijn 2006/123/EG met betrekking tot 
de één-loketten. Alle termijnen die de 
lidstaten met betrekking tot de in deze 
richtlijn bedoelde procedures of 
formaliteiten moeten naleven, beginnen te 
lopen op het moment waarop een burger 
een volledige aanvraag indient bij een één-
loket.

Or. cs

Motivering

Het één-loket is verplicht de aanvraag onverwijld door te geven aan de erkenning verlenende 
instantie. Met het oog op behoud van rechtszekerheid en ter waarborging van de kwaliteit en 
snelheid van de procedure dient de termijn gerekend te worden vanaf het moment van ontvangst 
van de volledige aanvraag.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 44
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alle procedures worden uitgevoerd 
overeenkomstig de bepalingen van 
Richtlijn 2006/123/EG met betrekking tot 
de één-loketten. Alle termijnen die de 
lidstaten met betrekking tot de in deze 
richtlijn bedoelde procedures of 
formaliteiten moeten naleven, beginnen te 
lopen op het moment waarop een burger 
een aanvraag indient bij een één-loket

4. Alle desbetreffende procedures worden 
uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen 
van Richtlijn 2006/123/EG met betrekking 
tot de één-loketten. Alle termijnen die de 
lidstaten met betrekking tot de in deze 
richtlijn bedoelde procedures of 
formaliteiten moeten naleven, beginnen te 
lopen op het moment waarop een burger 
een aanvraag indient bij een één-loket
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Or. de

Amendement 690
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 44
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alle procedures worden uitgevoerd 
overeenkomstig de bepalingen van 
Richtlijn 2006/123/EG met betrekking tot 
de één-loketten. Alle termijnen die de 
lidstaten met betrekking tot de in deze 
richtlijn bedoelde procedures of 
formaliteiten moeten naleven, beginnen te 
lopen op het moment waarop een burger 
een aanvraag indient bij een één-loket

4. Alle procedures worden uitgevoerd 
overeenkomstig de bepalingen van 
Richtlijn 2006/123/EG met betrekking tot 
de één-loketten. Alle termijnen die de 
lidstaten met betrekking tot de in deze 
richtlijn bedoelde procedures of 
formaliteiten moeten naleven, beginnen te 
lopen op het moment waarop een burger 
een volledige aanvraag indient via een één-
loket bij de bevoegde instantie.

Or. en

Amendement 691
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 45
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 ter – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Assistentiecentra Assistentiecentra en contactpunten

Or. de

Amendement 692
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 45
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 ter – lid 1



PE498.003v02-00 68/83 AM\916793NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat wijst uiterlijk op [datum 
invoegen – uiterste datum voor omzetting] 
een assistentiecentrum aan dat tot taak 
heeft de burger en de centra van de andere 
lidstaten bij te staan in verband met de 
erkenning van beroepskwalificaties 
overeenkomstig deze richtlijn, onder meer 
met informatie over de nationale wetgeving 
inzake beroepen en de uitoefening hiervan, 
de sociale wetgeving en, in voorkomend 
geval, de beroepsregels.

1. Elke lidstaat wijst uiterlijk op [datum 
invoegen – uiterste datum voor omzetting] 
een assistentiecentrum of nationale 
contactpunten aan die tot taak hebben de 
burger en de instellingen van de andere 
lidstaten bij te staan in verband met de 
erkenning van beroepskwalificaties 
overeenkomstig deze richtlijn, onder meer 
met informatie over de nationale wetgeving 
inzake beroepen en de uitoefening hiervan, 
de sociale wetgeving en, in voorkomend 
geval, de beroepsregels.

Or. de

Amendement 693
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 45
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat wijst uiterlijk op [datum 
invoegen – uiterste datum voor omzetting] 
een assistentiecentrum aan dat tot taak 
heeft de burger en de centra van de andere 
lidstaten bij te staan in verband met de 
erkenning van beroepskwalificaties 
overeenkomstig deze richtlijn, onder meer 
met informatie over de nationale wetgeving 
inzake beroepen en de uitoefening hiervan, 
de sociale wetgeving en, in voorkomend 
geval, de beroepsregels.

1. Elke lidstaat wijst uiterlijk op [datum 
invoegen – uiterste datum voor omzetting] 
een assistentiecentrum aan dat tot taak 
heeft de burger en de centra van de andere 
lidstaten bij te staan in verband met de 
erkenning van beroepskwalificaties 
overeenkomstig deze richtlijn, onder meer 
met informatie over de nationale wetgeving 
inzake beroepen en de uitoefening hiervan, 
de sociale wetgeving en, in voorkomend 
geval, de beroepsregels. Indien de 
lidstaten dat wensen, kunnen de 
assistentiecentra bovendien de bevoegde 
autoriteit helpen met de behandeling van 
de dossiers voor de erkenning van 
beroepskwalificaties.

Or. es

Amendement 694
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 45
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De assistentiecentra in de ontvangende 
lidstaten ondersteunen de burgers bij de 
uitoefening van de krachtens deze richtlijn 
verleende rechten, onder meer, in 
voorkomend geval, door samenwerking 
met het assistentiecentrum in de lidstaat 
van oorsprong en met de bevoegde 
autoriteiten en de één-loketten in de 
ontvangende lidstaat.

2. De assistentiecentra of nationale 
contactpunten in de ontvangende lidstaten 
ondersteunen de burgers bij de uitoefening 
van de krachtens deze richtlijn verleende 
rechten, onder meer, in voorkomend geval,
door samenwerking met het 
assistentiecentrum of de nationale 
contactpunten in de lidstaat van oorsprong 
en met de bevoegde autoriteiten in de 
ontvangende lidstaat.

Or. de

Amendement 695
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 45
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alle bevoegde autoriteiten in de 
ontvangende lidstaat werken ten volle 
samen met het assistentiecentrum in de 
ontvangende lidstaat en verstrekken dit
assistentiecentrum in de ontvangende 
lidstaat informatie over individuele 
gevallen indien het daarom verzoekt.

3. Alle bevoegde autoriteiten in de 
ontvangende lidstaat werken ten volle 
samen met het assistentiecentrum of de 
nationale contactpunten in de 
ontvangende lidstaat en verstrekken deze
informatie over individuele gevallen indien 
zij daarom verzoeken.

Or. de

Amendement 696
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 45
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 ter – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De assistentiecentra stellen de 
Commissie op haar verzoek binnen twee 
maanden na ontvangst van dit verzoek in 
kennis van de onderzoeken die de 
Commissie in behandeling heeft.

4. De assistentiecentra of de nationale 
contactpunten stellen de Commissie op 
haar verzoek binnen twee maanden na 
ontvangst van dit verzoek in kennis van de 
onderzoeken die de Commissie in 
behandeling heeft.

Or. de

Amendement 697
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 45 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45 bis) Het volgende artikel 57 quater 
wordt ingevoegd:

"Artikel 57 quater
De Commissie is verantwoordelijk voor 
het oprichten van een forum van 
belanghebbenden waarin, onder meer, 
beroepsorganisaties, vakbonden, bevoegde 
autoriteiten en consumenten-
/patiëntenverenigingen zijn 
vertegenwoordigd. Het lidmaatschap van 
dit forum van belanghebbenden moet een
weerspiegeling zijn van de belangen van 
een specifiek beroep. Met name moeten 
deze fora van belanghebbenden door de 
Commissie worden geraadpleegd en 
voorstellen met betrekking tot artikel 4 
bis, lid 7, en artikel 4 ter, lid 2, indienen. 
Bovendien mag de Commissie deze fora 
raadplegen bij het opstellen van de 
parameters van proefprojecten die in 
verband met deze richtlijn worden 
uitgevoerd. De Commissie kan deze fora 
ook raadplegen en hun aanbevelingen in 
aanmerking nemen bij het raadplegen van 
de beroepsgroeperingen bedoeld in artikel 
58 bis."
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Or. en

Amendement 698
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 45 ter (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45 ter) Het volgende artikel 47 quinquies 
wordt ingevoegd:

"Artikel 57 quinquies
De Commissie is verantwoordelijk voor 
het organiseren en besturen van de fora 
van belanghebbenden zoals bedoeld in 
artikel 57 quater en het raadplegen van 
beroepsorganisaties zoals bedoeld in 
artikel 58 bis."

Or. en

Amendement 699
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 45 (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 58 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Raadpleging
De Commissie zorgt voor de raadpleging 
van deskundigen van de 
beroepsgroeperingen, onder meer 
beroepsorganisaties, en voor de opneming 
van hun aanbevelingen via gedelegeerde 
handelingen met betrekking tot de 
bepalingen in de artikelen 25, lid 5, 35, lid 
4, eerste alinea, 31, lid 2, 34, lid 2, 38, lid 
1, 40, lid 1, 44, lid 2, 49 bis, lid 3, 49 ter, 
lid 3, 24, lid 4, 31, lid 7, 34, lid 4, 38, lid 4, 
40, lid 4, 44, lid 4, 26, lid 2, 46, lid 4, 25, 
lid 5, 35, lid 4, 31, lid 2, 34, lid 2, 38, lid 1, 
40, lid 1, 44, lid 2, punt 5.3.3 van bijlage 
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V, 24, lid 4, 31, lid 7, 34, lid 4, 38, lid 4, 
40, lid 4, 44, lid 4, 26, lid 2, 46, lid 4.

Or. en

Amendement 700
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 46
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 58 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité voor de erkenning van 
beroepskwalificaties. Dat comité is een 
comité in de zin van Verordening (EU) 
nr. 182/2011.

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité voor de erkenning van 
beroepskwalificaties, dat zorgdraagt voor 
een passende vertegenwoordiging en 
raadpleging op zowel Europees als 
nationaal deskundigenniveau zoals 
vermeld onder overweging 24. Dat comité 
is een comité in de zin van Verordening 
(EU) nr. 182/2011.

Or. en

Motivering

Wanneer de Commissie via gedelegeerde handelingen te werk gaat, moet zij ervoor zorgen dat 
een passende raadpleging met de relevante belanghebbenden en betrokken organisaties 
plaatsvindt. Dit is nodig om een soepel proces van transparantie en samenwerking te 
waarborgen wanneer besluiten op EU-niveau worden genomen.

Amendement 701
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 46
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 58 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité voor de erkenning van 
beroepskwalificaties. Dat comité is een 
comité in de zin van Verordening (EU) 
nr. 182/2011.

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité voor de erkenning van 
beroepskwalificaties, dat zorgdraagt voor 
een passende vertegenwoordiging en 
raadpleging op zowel Europees als 
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nationaal deskundigenniveau zoals 
vermeld onder overweging 24. Dat comité 
is een comité in de zin van Verordening 
(EU) nr. 182/2011.

Or. en

Amendement 702
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 46
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 58 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité voor de erkenning van 
beroepskwalificaties. Dat comité is een 
comité in de zin van Verordening (EU) 
nr. 182/2011.

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité voor de erkenning van 
beroepskwalificaties. Dat comité is een 
comité in de zin van Verordening (EU) 
nr. 182/2011. De Commissie moet in 
voorkomend geval ook de 
belanghebbenden als bedoeld in artikel 57 
quater en beroepsorganisaties als bedoeld 
in artikel 58 bis raadplegen.

Or. en

Amendement 703
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 46
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 58 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité voor de erkenning van 
beroepskwalificaties. Dat comité is een 
comité in de zin van Verordening (EU) 
nr. 182/2011.

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité voor de erkenning van 
beroepskwalificaties dat zorgdraagt voor 
een passende vertegenwoordiging en 
passende raadpleging op zowel Europees 
als nationaal deskundigenniveau. Dat 
comité is een comité in de zin van 
Verordening (EU) nr. 182/2011.

Or. en
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Amendement 704
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 46
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 58 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité voor de erkenning van 
beroepskwalificaties. Dit comité is een 
comité in de zin van Verordening (EU) nr. 
182/2011.

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité voor de erkenning van 
beroepskwalificaties waarin zowel 
nationale deskundigen als deskundigen 
op Europees niveau vertegenwoordigd 
zijn. Dat comité is een comité in de zin van 
Verordening (EU) nr. 182/2011.

Or. el

Motivering

Erkenning van beroepskwalificaties zonder dat ook nationale deskundigen deelnemen is voor de 
overeenkomst niet mogelijk.

Amendement 705
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 46
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 58 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie draagt op adequate 
wijze zorg voor de raadpleging van 
deskundigen van de desbetreffende 
beroepsgroepen, met name in de context 
van het werk van het in artikel 58, lid 1, 
bedoelde comité, en legt dit comité een 
uitvoerig rapport over deze raadplegingen 
voor.

Or. de

Amendement 706
Heide Rühle
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 46
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 58 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 4 van Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van toepassing.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van toepassing.

Or. de

Amendement 707
Robert Rochefort

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 46
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 58 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, is artikel 5 van Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Or. fr

Amendement 708
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1– punt 47 (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 58 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Alvorens de gedelegeerde handeling 
vast te stellen, moet de Commissie, indien 
voorzien in deze richtlijn, het respectieve 
forum of de respectieve fora van 
belanghebbenden bedoeld in artikel 57 
quater en beroepsorganisaties bedoeld in 
artikel 58 bis raadplegen, waarbij zij hun 
voorstellen opneemt en de resultaten van 
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eventuele proefprojecten terdege in 
aanmerking neemt.

Or. en

Amendement 709
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 47
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 58 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 4 bis, lid 7, 
artikel 4 ter, lid 2, artikel 20, artikel 21bis, 
lid 3, artikel 24, lid 4, artikel 25, lid 5, 
artikel 26, lid 2, artikel 31, leden 2 en 7, 
artikel 34, leden 2 en 4, artikel 35, lid 4, 
artikel 38, leden 1 en 4, artikel 40, leden 1 
en 4, artikel 44, leden 2 en 4, artikel 46, 
lid 4, artikel 49 bis, lid 3, en artikel 49 ter,
lid 3, bedoelde bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
onbepaalde tijd met ingang van [datum 
invoegen – datum van inwerkingtreding 
van de wijzigingsrichtlijn].

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 4 bis, lid 7, 
artikel 20, artikel 21 bis, lid 3, artikel 25, 
lid 5, artikel 26, lid 2, artikel 31, lid 2, 
artikel 34, lid 2, artikel 35, lid 4, artikel 38, 
lid 1, artikel 40, lid 1, artikel 44, lid 2, 
artikel 46, lid 4, en artikel 49 bis, lid 3, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan 
de Commissie toegekend voor onbepaalde 
duur vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. de

Amendement 710
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 47
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 58 bis – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Met het oog op de bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen bedoeld in de 
artikelen 24 bis, 25, lid 5, 26, 31, lid 2, 34, 
lid 2, 40, lid 1, 49, lid 3 en 49 ter, lid 3, 
vast te stellen moet de Commissie de 
lidstaten en relevante belanghebbenden, 
waaronder onder meer bevoegde 
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autoriteiten en beroepsorganisaties, 
raadplegen alvorens een gedelegeerde 
handeling wordt vastgesteld.

Or. en

Amendement 711
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 47
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 58 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 3, lid 2, artikel 4 bis, lid 7, 
artikel 4 ter, lid 2, artikel 20, artikel 21 bis, 
lid 3, artikel 24, lid 4, artikel 25, lid 5, 
artikel 26, lid 2, artikel 31, leden 2 en 7, 
artikel 34, leden 2 en 4, artikel 35, lid 4, 
artikel 38, leden 1 en 4, artikel 40, leden 1 
en 4, artikel 44, leden 2 en 4, artikel 46, 
lid 4, artikel 49 bis, lid 3, en artikel 49 ter, 
lid 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te 
allen tijde intrekken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit bedoelde bevoegdheid. Het 
treedt in werking op de dag na die van de 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie of op een latere datum die 
in het besluit is vermeld. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. De in artikel 3, lid 2, artikel 4 bis, lid 7, 
artikel 20, artikel 21 bis, lid 3, artikel 25, 
lid 5, artikel 26, lid 2, artikel 31, lid 2, 
artikel 34, lid 2, artikel 35, lid 4, artikel 38, 
lid 4, artikel 40, lid 1, artikel 44, lid 2, 
artikel 46, lid 4, en artikel 49 bis, lid 3, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan door 
het Europees Parlement of de Raad te allen 
tijde worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit bedoelde bevoegdheid. Het 
treedt in werking op de dag na die van de 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie of op een latere datum die 
in het besluit is vermeld. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. de

Amendement 712
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 48
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) [...] Schrappen
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Or. de

Motivering

Met de modernisering van de richtlijn dienen de procedures te worden verminderd en 
gebruikersvriendelijker te zijn. Overdreven meldingsplichten druisen tegen deze doelstelling in. 
De reeds in artikel 60 verankerde en nuttig gebleken meldingsplichten volstaan.

Amendement 713
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 48 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 60 – lid 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48 bis) Artikel 60, lid 1, wordt als volgt 
gewijzigd:
1. De lidstaten brengen vanaf [datum 
invoegen – einde van de 
omzettingstermijn] om de twee jaar aan 
de Commissie verslag uit over de 
toepassing van deze richtlijn. Dit verslag
bevat een lijst van de overeenkomstig hun 
nationale wetgeving bestaande 
gereglementeerde beroepen. De 
Commissie ontwikkelt en onderhoudt een 
voor het publiek toegankelijke databank 
met deze informatie.

Or. de

Amendement 714
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 48
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 59 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk [datum invoegen – einde van de 
omzettingstermijn] in kennis van een lijst 
van de overeenkomstig hun nationale 
wetgeving bestaande gereglementeerde 

1. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk [datum invoegen – einde van de 
omzettingstermijn] in kennis van een lijst 
van de op hun grondgebied bestaande 
gereglementeerde beroepen. Elke wijziging 
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beroepen. Elke wijziging aan deze lijst van 
gereglementeerde beroepen wordt 
onverwijld meegedeeld aan de Commissie. 
De Commissie ontwikkelt en onderhoudt 
een voor het publiek toegankelijke 
databank met deze informatie.

aan deze lijst van gereglementeerde 
beroepen wordt onverwijld meegedeeld 
aan de Commissie. De Commissie 
ontwikkelt en onderhoudt een voor het 
publiek toegankelijke databank met deze 
informatie.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 48
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 59 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk [datum invoegen – einde van de 
omzettingstermijn] in kennis van een lijst 
van de overeenkomstig hun nationale 
wetgeving bestaande gereglementeerde 
beroepen. Elke wijziging aan deze lijst van 
gereglementeerde beroepen wordt 
onverwijld meegedeeld aan de Commissie. 
De Commissie ontwikkelt en onderhoudt 
een voor het publiek toegankelijke 
databank met deze informatie.

1. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk [datum invoegen – einde van de 
omzettingstermijn] in kennis van een lijst 
van de overeenkomstig hun nationale 
wetgeving bestaande gereglementeerde 
beroepen. Elke wijziging aan deze lijst van 
gereglementeerde beroepen wordt 
onverwijld meegedeeld aan de Commissie. 
De Commissie ontwikkelt en onderhoudt 
een voor het publiek toegankelijke 
databank met gereglementeerde beroepen, 
inclusief een algemene omschrijving van 
de werkzaamheden die onder elk beroep 
vallen.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van beroepen kan in de lidstaten onderling verschillen.  Het zou moeilijk 
zijn om alleen aan de hand van de benaming te vatten of hetzelfde beroep wordt bedoeld. 

Amendement 716
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 48
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 59 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten onderzoeken of de 
bepalingen in hun nationale rechtsorde die 
de toegang tot of de uitoefening van een 
bepaald beroep beperken tot de houders 
van bepaalde beroepskwalificaties, 
inclusief het voeren van beroepstitels en de 
beroepsactiviteiten die de titel toelaat, 
verenigbaar zijn met de volgende 
beginselen:

2. De lidstaten onderzoeken of de 
bepalingen in hun nationale rechtsorde die 
de toegang tot of de uitoefening van een 
bepaald beroep beperken tot de houders 
van bepaalde beroepskwalificaties, 
inclusief het voeren van beroepstitels en de 
beroepsactiviteiten die de titel toelaat, 
vermeld in artikel als "eisen", verenigbaar 
zijn met de volgende beginselen:

Or. en

Amendement 717
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 48
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 59 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de eisen maken geen direct of indirect 
onderscheid naar nationaliteit of 
verblijfplaats;

a) de eisen maken geen direct of indirect 
onderscheid op grond van nationaliteit of 
verblijfplaats;

Or. en

Amendement 718
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 48
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 59 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de eisen zijn gerechtvaardigd door een 
dwingende reden van algemeen belang;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 719
Constance Le Grip
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 48
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 59 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de eisen zijn gerechtvaardigd door een 
dwingende reden van algemeen belang;

b) de eisen zijn gerechtvaardigd door een 
dwingende reden van algemeen belang 
zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, onder n);

Or. en

Amendement 720
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 48
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Lid 1 is ook van toepassing op beroepen 
die in een lidstaat gereglementeerd zijn 
door een vereniging of organisatie in de zin 
van artikel 3, lid 2, en op alle eisen met 
betrekking tot verplicht lidmaatschap.

3. Lid 1 is ook van toepassing op beroepen 
die in een lidstaat gereglementeerd zijn 
door een vereniging of organisatie in de zin 
van artikel 3, lid 2, en op alle eisen met 
betrekking tot lidmaatschap van die 
verenigingen of organisaties.

Or. en

Amendement 721
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 48
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 59 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uiterlijk [datum invoegen – einde van 
de omzettingstermijn] verstrekken de
lidstaten informatie over de eisen die ze 
willen handhaven en de redenen waarom 
deze eisen volgens hen in 
overeenstemming zijn met lid 2. De 
lidstaten verstrekken binnen zes maanden 

4. De lidstaten verstrekken informatie over 
de eisen die ze willen handhaven en de 
redenen waarom deze eisen volgens hen in 
overeenstemming zijn met lid 2. De 
lidstaten verstrekken binnen zes maanden 
na de vaststelling van de maatregel 
informatie over de eisen die ze nadien 
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na de vaststelling van de maatregel 
informatie over de eisen die ze nadien 
hebben ingevoerd en de redenen waarom 
deze eisen volgens hen in 
overeenstemming zijn met lid 2.

hebben ingevoerd en de redenen waarom 
deze eisen volgens hen in 
overeenstemming zijn met lid 2.

Or. en

Amendement 722
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 49 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 61 – alinea 3 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49 bis) Aan artikel 61 wordt een nieuwe 
alinea toegevoegd:
"Iedere lidstaat overhandigt de 
Commissie jaarlijks uiterlijk op 31 maart 
het aantal beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg met betrekking tot de 
beroepen in hoofdstuk III die de lidstaat 
zou kunnen missen zonder de behoorlijke 
werking van zijn eigen 
gezondheidszorgstelsel in het gedrang te 
brengen. De Commissie stelt een lijst van 
deze aantallen op die zij vervolgens naar 
de lidstaten verzendt. 
Jaarlijks kunnen de lidstaten van 
herkomst afwijken van hoofdstuk I van 
deze richtlijn indien het aantal door de 
ontvangende lidstaten erkende 
beroepskwalificaties is bereikt."

Or. en

Amendement 723
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 50 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Bijlage V – deel V.1 – punt 5.1.3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50 bis) Bijlage V, deel V.1, punt 5.1.3. 
wordt vervangen door:
5.1.3 Titels van medische 
specialistenopleidingen – minimumeisen 
inzake duur en inhoud

Or. de

Motivering

In Europa dient een volgens duur en inhoud eenvormige definitie van arts en specialist te 
bestaan om de eenvormige controle van de kennis, praktische vaardigheden en algemene 
professionele vaardigheden te garanderen.  Bij de opstelling van de criteria dient de Commissie 
ook gebruik te maken van de knowhow van de Europese beroepsorganisaties. Dit amendement 
dient de discussie over bijbehorende uniformeringsmaatregelen op gang te brengen.


