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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 
2005/36/CE relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais e o regulamento 
relativo à cooperação administrativa através do Sistema de Informação do Mercado 
Interno
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0883),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e os artigos 46.º, 53.º, n.º 1, 62.º e 114.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi 
apresentada pela Comissão (C7-0512/2011),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer fundamentado apresentado pelo Senado francês, no âmbito do 
Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, que afirma que o projeto de ato legislativo não respeita o princípio da 
subsidiariedade,

– Tendo em conta o parecer de 26 de abril de 2012 do Comité Económico e Social 
Europeu1,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores e os pareceres da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e da 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A7-0038/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)
                                               
1 JO C 191 de 29.6.2012, p. 103.
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os sistemas duais de formação 
profissional constituem um elemento 
essencial para assegurar baixos níveis de 
desemprego jovem. Dado que estão 
adaptados às exigências da economia, 
permitem uma transição fácil da 
formação para a vida ativa. Devem não só 
ser reforçados pela presente diretiva, mas 
também tidos em consideração em outra 
legislação da União sobre a redução do 
desemprego jovem. Além disso, esses 
sistemas de formação profissional e as 
suas características específicas não devem 
ser afetados pela Diretiva 2005/36/CE.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para promover a livre circulação de 
profissionais e, ao mesmo tempo, garantir 
um reconhecimento das qualificações mais 
eficiente e transparente, é necessário criar 
uma carteira profissional europeia. Mais 
concretamente, essa carteira é necessária 
para facilitar a mobilidade temporária e o 
reconhecimento ao abrigo do regime de 
reconhecimento automático, bem como 
para promover um processo de 
reconhecimento simplificado no âmbito do 
regime geral. A carteira deve ser emitida a 
pedido de um profissional, após a 
apresentação da documentação necessária e 
a conclusão dos procedimentos de exame e 
verificação conexos por parte das 
autoridades competentes. O funcionamento 
da carteira deve ser suportado pelo Sistema 
de Informação do Mercado Interno (IMI) 
estabelecido pelo Regulamento (UE) 
n.º [...] relativo à cooperação 
administrativa através do Sistema de 

(3) Para promover a livre circulação de 
profissionais e, ao mesmo tempo, garantir 
um reconhecimento das qualificações mais 
eficiente e transparente, é necessário criar 
uma carteira profissional europeia. A 
carteira profissional europeia deve ser 
utilizada estritamente como instrumento 
para o reconhecimento de qualificações 
profissionais em outro Estado-Membro, a 
fim de utilizar em pleno o potencial de 
mobilidade no mercado interno, e não 
como meio de regular e restringir a forma 
de qualificação para uma profissão. Mais 
concretamente, essa carteira é necessária 
para facilitar a mobilidade temporária e o 
reconhecimento ao abrigo do regime de 
reconhecimento automático, bem como 
para promover um processo de 
reconhecimento simplificado no âmbito do 
regime geral. A carteira profissional 
europeia deve ser emitida a pedido de um 
profissional, após a apresentação da 
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Informação do Mercado Interno. Este 
mecanismo deve ajudar a potenciar as 
sinergias e a confiança entre as autoridades 
competentes e, ao mesmo tempo, eliminar 
a duplicação do trabalho administrativo das 
autoridades e criar mais transparência e 
segurança para os profissionais. O processo 
do pedido e emissão da carteira deve ser 
claramente estruturado e incorporar 
garantias e os correspondentes direitos de 
recurso do requerente. A carteira 
profissional europeia e o fluxo de trabalho 
dela decorrente no âmbito do IMI devem 
garantir a integridade, autenticidade e 
confidencialidade dos dados armazenados 
e evitar o acesso ilícito e não autorizado às 
informações neles contidas.

documentação necessária e a conclusão dos 
procedimentos de exame e verificação 
conexos por parte das autoridades 
competentes. O funcionamento da carteira 
deve ser suportado pelo Sistema de 
Informação do Mercado Interno (IMI) 
estabelecido pelo Regulamento (UE) 
n.º 1024/2012 relativo à cooperação 
administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno. Este 
mecanismo deve ajudar a potenciar as 
sinergias e a confiança entre as autoridades 
competentes e, ao mesmo tempo, eliminar 
a duplicação do trabalho administrativo das 
autoridades competentes e criar mais 
transparência e segurança para os 
profissionais. O processo do pedido e 
emissão da carteira profissional europeia
deve ser claramente estruturado e 
incorporar garantias e os correspondentes 
direitos de recurso do requerente. A 
carteira profissional europeia e o fluxo de 
trabalho dela decorrente no âmbito do IMI 
devem garantir a integridade, autenticidade 
e confidencialidade dos dados 
armazenados e evitar o acesso ilícito e não 
autorizado às informações neles contidas.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A carteira profissional europeia 
deve preencher condições específicas de 
segurança e de proteção de dados. Devem 
portanto ser estabelecidas as salvaguardas 
necessárias contra o abuso e a fraude de 
dados.

Alteração 4
Proposta de diretiva
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro Estado-
Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse geral, como no caso de um 
médico ou de outros profissionais de 
saúde, o Estado-Membro deve poder 
recusar o acesso parcial.

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro Estado-
Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Apenas se as diferenças entre 
os ramos de atividade forem de tal ordem 
que exigem ao profissional a conclusão de 
um programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, o Estado-
Membro de acolhimento pode recusar 
esse acesso parcial por razões imperiosas 
de interesse geral, e esse acesso não pode 
ser concedido no caso de profissões que 
beneficiam de reconhecimento 
automático.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A aplicação do acesso parcial ao 
abrigo da presente diretiva, nos termos da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça, 
nunca deve implicar a revogação do 
direito dos parceiros sociais do setor em 
questão de se organizarem. 

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 4-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(4-B) A noção de «razões imperiosas de 
interesse geral» a que se referem 
determinadas disposições da presente 
diretiva foi elaborada pela jurisprudência 
do Tribunal de Justiça relativa aos artigos 
49.º e 56.º do TFUE, e pode continuar a 
evoluir. 

Alteração 7
Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2005/36/CE deve abranger 
também os notários. No caso dos pedidos 
de reconhecimento para efeitos de 
estabelecimento, os Estados-Membros 
devem poder impor a prova de aptidão ou
o estágio de adaptação necessário para 
evitar toda a discriminação nos processos 
de seleção e nomeação nacionais. No caso 
da livre prestação de serviços, os notários 
não devem poder exarar atos autênticos 
nem realizar outras atividades de 
autenticação que requeiram o selo do 
Estado-Membro de acolhimento.

(7) No que diz respeito aos notários, no 
caso dos pedidos de reconhecimento para 
efeitos de estabelecimento, os 
Estados-Membros, tendo abolido a 
cláusula de nacionalidade, devem poder 
impor a prova de aptidão e/ou o estágio de 
adaptação nos processos de seleção e 
nomeação nacionais. As medidas de 
compensação não devem isentar o 
requerente do cumprimento das outras 
regras nacionais existentes, em particular 
quaisquer condições impostas pelos 
procedimentos de seleção e designação de 
notários no Estado-Membro de 
acolhimento. Dado o seu papel específico 
como agentes públicos, nomeados por 
diploma oficial dos governos dos 
Estados-Membros no seu território 
nacional, a fim de exercerem um cargo 
público, em particular assegurando a 
legalidade e a segurança jurídica de atos 
celebrados entre pessoas singulares no 
quadro da administração da justiça, e 
sendo, por lei, independentes, imparciais e 
obrigados a exercer as suas atividades na 
sua área de designação, os notários não 
devem poder estar estabelecidos em mais
do que um Estado-Membro. Além disso, 
as disposições da presente diretiva sobre a 
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livre prestação de serviços não devem ser 
aplicáveis aos notários, dado que, como 
agentes públicos, eles apenas são 
competentes no território do Estado-
Membro em que estão estabelecidos.

Alteração 8
Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os pedidos de reconhecimento 
apresentados por profissionais provenientes 
de Estados-Membros sem regulamentação 
devem ser tratados da mesma forma que os 
pedidos de profissionais provenientes de 
um Estado-Membro com regulamentação.
As suas qualificações têm de ser 
comparadas com as qualificações exigidas 
no Estado-Membro de acolhimento com 
base nos níveis de qualificação da
Diretiva 2005/36/CE. Caso existam 
diferenças substanciais, a autoridade 
competente deve poder impor medidas de 
compensação.

(9) Os pedidos de reconhecimento 
apresentados por profissionais provenientes 
de Estados-Membros sem regulamentação 
devem ser tratados da mesma forma que os 
pedidos de profissionais provenientes de 
um Estado-Membro com regulamentação.
As suas qualificações têm de ser 
comparadas com as qualificações exigidas 
no Estado-Membro de acolhimento com 
base nos níveis de qualificação e critérios 
objetivos previstos pela
Diretiva 2005/36/CE. Caso existam 
diferenças substanciais, a autoridade 
competente deve poder impor medidas de 
compensação. Quaisquer mecanismos de 
controlo de competências teóricas e 
práticas, eventualmente requeridas como 
medidas de compensação para o acesso à 
profissão, devem garantir e respeitar os 
princípios de transparência e 
imparcialidade.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Na ausência de harmonização dos 
requisitos mínimos de formação para o 
acesso às profissões regidas pelo regime 
geral, o Estado-Membro de acolhimento 
deve poder continuar a impor medidas de 
compensação. Essas medidas devem ser 

(10) Na ausência de harmonização dos 
requisitos mínimos de formação para o 
acesso às profissões regidas pelo regime 
geral, o Estado-Membro de acolhimento 
deve poder continuar a impor medidas de 
compensação. Essas medidas devem ser 
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proporcionadas e atender, nomeadamente, 
aos conhecimentos, aptidões e 
competências adquiridos pelo requerente 
no decurso da sua experiência profissional 
ou através da aprendizagem ao longo da 
vida. A decisão de impor medidas de 
compensação deve ser justificada em 
pormenor, de modo a que o requerente 
compreenda melhor a sua situação e possa 
solicitar o exame jurídico dos tribunais 
nacionais no âmbito da Diretiva 
2005/36/CE.

proporcionadas e atender, nomeadamente, 
aos conhecimentos, aptidões e 
competências adquiridos pelo requerente 
no decurso da sua experiência profissional 
ou através da aprendizagem ao longo da 
vida certificada pelas autoridades 
competentes. A decisão de impor medidas 
de compensação deve ser justificada em 
pormenor, de modo a que o requerente 
compreenda melhor a sua situação e possa 
solicitar o exame jurídico dos tribunais 
nacionais no âmbito da Diretiva 
2005/36/CE.

Alteração 10
Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de aumentar a mobilidade dos 
médicos especialistas que tenham já obtido 
uma qualificação de médico especialista e 
frequentem posteriormente outra formação 
de especialização, os Estados-Membros 
devem poder conceder isenções de alguns 
elementos da formação se o médico já os 
tiver concluído durante o anterior programa 
de formação de médico especialista desse
Estado-Membro, abrangido pelo regime de 
reconhecimento automático.

(14) A fim de aumentar a mobilidade dos 
médicos especialistas que tenham já obtido 
uma qualificação de médico especialista e
frequentem posteriormente outra formação 
de especialização, os Estados-Membros 
devem poder conceder isenções de alguns 
elementos da formação se o médico já os 
tiver concluído durante o anterior programa 
de formação de médico especialista de um
Estado-Membro, abrangido pelo regime de 
reconhecimento automático.

Alteração 11
Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A fim de reforçar a segurança dos 
doentes, os médicos, médicos 
especialistas, enfermeiros responsáveis 
por cuidados gerais, dentistas, dentistas 
especialistas, as parteiras e os 
farmacêuticos devem atualizar as suas 
competências através de ensino e 
formação profissionais contínuos. Os
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Estados-Membros devem disponibilizar ao 
público um relatório de avaliação sobre os 
processos de ensino e formação contínuos 
a que esses profissionais estão sujeitos, e 
devem efetuar intercâmbios das suas boas 
práticas. 

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As profissões de enfermeiro e parteira 
evoluíram consideravelmente nas últimas 
três décadas: os cuidados básicos de saúde 
prestados à comunidade, a utilização de 
terapias complexas e a constante evolução 
das tecnologias exigem que enfermeiros e 
parteiras tenham capacidade para assumir 
maiores responsabilidades. A fim de se 
prepararem para atender a estas 
necessidades tão complexas no domínio 
dos cuidados de saúde, os estudantes que 
se propõem ser enfermeiros e parteiras 
precisam de ter uma base sólida de 
formação escolar geral antes de iniciarem a 
formação. Por conseguinte, a admissão a 
esta formação deve aumentar para doze 
anos de formação escolar geral ou 
aprovação em exame de nível equivalente.

(15) As profissões de enfermeiro e parteira 
evoluíram consideravelmente nas últimas 
três décadas: os cuidados básicos de saúde 
prestados à comunidade, a utilização de 
terapias complexas e a constante evolução 
das tecnologias exigem que enfermeiros e 
parteiras tenham capacidade para assumir 
maiores responsabilidades. A fim de se 
prepararem para atender a estas 
necessidades tão complexas no domínio 
dos cuidados de saúde, os estudantes que 
se propõem ser enfermeiros e parteiras 
precisam de ter uma base sólida de 
formação escolar geral antes de iniciarem a 
formação. Os Estados-Membros devem 
garantir a permeabilidade e a progressão 
na carreira das profissões da saúde.

Alteração 13
Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de simplificar o regime de 
reconhecimento automático das 
especializações médicas e dentárias, estas 
devem ser abrangidas pela Diretiva 
2005/36/CE se forem comuns a pelo menos 
um terço dos Estados-Membros.

(16) A fim de simplificar o regime de 
reconhecimento automático das 
especializações médicas, dentárias e 
veterinárias estas devem ser abrangidas 
pela Diretiva 2005/36/CE se forem comuns 
a pelo menos um terço dos 
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Estados-Membros.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A mobilidade dos profissionais de 
saúde deve ser também considerada no 
contexto mais amplo da força de trabalho 
europeia na saúde. Essa mobilidade deve 
ser objeto de uma estratégia específica a 
nível da União e em coordenação com os 
Estados-Membros, a fim de assegurar o 
mais elevado nível de proteção de doentes 
e consumidores, mantendo ao mesmo 
tempo a sustentabilidade financeira e de 
organização dos sistemas nacionais de 
cuidados de saúde.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A Diretiva 2005/36/CE deve 
promover um reconhecimento mais 
automático das qualificações de acesso às 
profissões que atualmente dele não 
beneficiam. Esta evolução deve ter em 
conta a competência dos Estados-Membros 
para decidirem as qualificações exigidas 
para o exercício das profissões no seu 
território, bem como o conteúdo e a 
organização dos seus sistemas de ensino e 
formação profissional. As associações e 
organizações profissionais representativas 
a nível nacional e da UE devem ter a 
possibilidade de propor princípios de 
formação comuns, sob a forma de um teste 
comum, como condição para a obtenção de 
uma qualificação profissional ou de 

(18) A Diretiva 2005/36/CE deve 
promover um reconhecimento mais 
automático das qualificações de acesso às 
profissões que atualmente dele não 
beneficiam. Esta evolução deve ter em 
conta a competência dos Estados-Membros 
para decidirem as qualificações exigidas 
para o exercício das profissões no seu 
território, bem como o conteúdo e a 
organização dos seus sistemas de ensino e 
formação profissional. Antes de 
introduzirem esses princípios de formação 
comuns, os Estados-Membros devem 
examinar possíveis alternativas, em 
particular as existentes em 
Estados-Membros com formação 
profissional. As associações e 
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programas de formação baseados num 
conjunto comum de conhecimentos, 
aptidões e competências. As qualificações 
obtidas no âmbito destes quadros de 
formação comuns deveriam ser 
automaticamente reconhecidas pelos 
Estados-Membros.

organizações profissionais representativas 
a nível nacional e da UE devem ter 
também a possibilidade de propor 
princípios de formação comuns. Os 
princípios de formação comuns devem 
assumir a forma de um teste comum, como 
condição para a obtenção de uma 
qualificação profissional ou de programas 
de formação baseados num conjunto 
comum de conhecimentos, aptidões e 
competências. As qualificações obtidas no 
âmbito destes quadros de formação comuns 
deveriam ser automaticamente 
reconhecidas pelos Estados-Membros.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Os quadros de formação comuns 
devem também permitir que as profissões 
regulamentadas que estão sujeitas a um 
procedimento de reconhecimento 
automático, baseado na coordenação de 
condições mínimas de formação, ao 
abrigo do capítulo III do título III, e cujas 
novas especialidades não são abrangidas 
por esse procedimento de reconhecimento 
automático, obtenham o reconhecimento 
dessas especialidades com base num 
procedimento automático.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, obrigações no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 
linguísticas necessárias. O exame desta 

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, obrigações no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 
linguísticas necessárias. Qualquer 
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obrigação evidenciou a necessidade de 
clarificar o papel das autoridades 
competentes e dos empregadores, 
nomeadamente no interesse da segurança 
dos doentes. Não obstante, os controlos
das competências linguísticas devem ser os
razoáveis e necessários para as profissões 
em questão, não devendo constituir motivo 
para excluir os profissionais do mercado de 
trabalho no Estado-Membro de 
acolhimento.

autoridade competente pode verificar ou 
supervisionar a verificação das 
competências linguísticas, em particular
no interesse da segurança dos doentes e da 
saúde pública. Não obstante, as 
verificações das competências linguísticas 
devem ser as razoáveis e necessárias para 
as profissões em questão, não devendo 
constituir motivo para excluir os 
profissionais do mercado de trabalho no 
Estado-Membro de acolhimento. O 
princípio da proporcionalidade deve ser 
aplicável, nomeadamente, no caso de 
profissionais que apresentam provas de 
possuir as competências linguísticas 
necessárias. Neste contexto, os 
Estados-Membros devem promover testes 
normalizados profissionais de língua, que 
devem ser baseados no Quadro Europeu 
Comum de Referência para as Línguas.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A)A verificação linguística deve visar 
determinar a capacidade de comunicação 
oral e escrita do profissional, no contexto 
dos requisitos necessários ao exercício da 
sua atividade profissional, nomeadamente 
em termos de segurança dos doentes e da 
proteção da saúde pública. 

Alteração 19

Proposta de diretiva
Considerando 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-B) Nos Estados-Membros com mais 
do que uma língua oficial ou 
administrativa, o conhecimento de uma 
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língua adicional deve ser promovido pelos 
empregadores e as autoridades 
competentes. Para esse efeito, os 
empregadores devem proporcionar 
oportunidades de formação e 
desenvolvimento linguísticos, por 
exemplo, facultando cursos de línguas 
relevantes para a profissão exercida.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Considerando 19-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-C) Os empregadores devem continuar 
a desempenhar um papel importante na 
garantia e verificação do conhecimento 
da língua necessário para exercer 
atividades profissionais, nomeadamente 
aquando da entrevista de candidatos, e 
devem alertar a autoridade competente no 
caso de dúvidas sérias sobre as 
competências linguísticas do candidato.

Alteração 21
Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os diplomados que pretendam realizar 
um estágio profissional remunerado noutro 
Estado-Membro que ofereça essa 
possibilidade devem ser abrangidos pela 
Diretiva 2005/36/CE, de modo a fomentar 
a sua mobilidade. É igualmente necessário 
prever o reconhecimento do estágio 
profissional por parte do Estado-Membro 
de origem.

(20) Os diplomados que pretendam realizar 
um estágio profissional noutro Estado-
Membro que ofereça essa possibilidade 
devem ser abrangidos pela Diretiva 
2005/36/CE, de modo a fomentar a sua 
mobilidade. É igualmente necessário 
prever o reconhecimento do estágio 
profissional por parte do Estado-Membro 
de origem. Contudo, através do 
alargamento do âmbito de aplicação a 
profissionais parcialmente qualificados, a 
presente diretiva deve ter também 
devidamente em conta o respeito pelos 
direitos sociais fundamentais, enunciado 
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no artigo 151.º do TFUE, que prevê que a 
União terá por objetivo a promoção da 
melhoria das condições de trabalho, o que 
é também aplicável a estágios, e deve ser 
aplicada sem prejuízo da aplicação das 
regras nacionais que regulam os estágios.

Alteração 22

Proposta de diretiva
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Os contratos de estágio devem 
especificar pelo menos os objetivos de 
aprendizagem e as funções atribuídas.

Alteração 23
Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A Diretiva 2005/36/CE prevê a 
criação de um sistema de pontos de 
contacto nacionais. Devido à entrada em 
vigor da Diretiva 2006/123/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de dezembro de 2006, relativa aos serviços 
no mercado interno, e à criação de balcões 
únicos ao abrigo dessa diretiva, existe, 
neste caso, um risco de sobreposição. Por 
conseguinte, os pontos de contacto 
nacionais estabelecidos pela Diretiva 
2005/36/CE devem tornar-se centros de 
assistência e centrar as suas atividades na 
prestação de aconselhamento aos cidadãos, 
nomeadamente aconselhamento individual, 
de modo a garantir o seguimento, a nível 
nacional, da aplicação diária das regras do 
mercado interno aos casos pessoais dos 
cidadãos.

(21) A Diretiva 2005/36/CE prevê a 
criação de um sistema de pontos de 
contacto nacionais. Devido à entrada em 
vigor da Diretiva 2006/123/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de dezembro de 2006, relativa aos serviços 
no mercado interno, e à criação de balcões
únicos ao abrigo dessa diretiva, existe, 
neste caso, um risco de sobreposição. Por 
conseguinte, os pontos de contacto 
nacionais estabelecidos pela Diretiva 
2005/36/CE devem tornar-se centros de 
assistência e centrar as suas atividades na 
prestação de aconselhamento aos cidadãos, 
nomeadamente aconselhamento em pessoa, 
de modo a garantir o seguimento eficaz, a 
nível nacional, da aplicação diária das 
regras do mercado interno aos casos 
pessoais dos cidadãos.

Alteração 24
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Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Embora a diretiva especifique já as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de informações, essas obrigações 
devem ser reforçadas. Os 
Estados-Membros devem não só responder 
aos pedidos de informação, mas também 
alertar os outros Estados-Membros de uma 
forma proativa. Este sistema de alerta deve 
ser semelhante ao previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Porém, é necessário um 
mecanismo de alerta específico para os 
profissionais de saúde que beneficiam do 
reconhecimento automático ao abrigo da 
Diretiva 2005/36/CE. Esse mecanismo 
deve ser igualmente aplicável aos 
veterinários, a menos que os 
Estados-Membros tenham já acionado o 
mecanismo de alerta previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Se um profissional, por força 
de uma ação disciplinar ou condenação 
penal, tiver perdido o direito de se 
deslocar para outro Estado-Membro, todos 
os Estados-Membros devem ser alertados 
desse facto. Este alerta deve ser ativado 
através do IMI, independentemente de o 
profissional ter exercido qualquer um dos 
direitos previstos na Diretiva 2005/36/CE 
ou de ter solicitado o reconhecimento das 
suas qualificações profissionais através da 
emissão de uma carteira profissional 
europeia ou de qualquer outro meio 
previsto nessa diretiva. O procedimento de 
alerta deve respeitar a legislação da UE em 
matéria de proteção de dados pessoais e 
outros direitos fundamentais.

(22) Embora a diretiva especifique já as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de informações, essas obrigações 
devem ser reforçadas. Os 
Estados-Membros devem não só responder 
aos pedidos de informação, mas também 
alertar os outros Estados-Membros de uma 
forma proativa. Este sistema de alerta deve 
ser semelhante ao previsto na Diretiva 
2006/123/CE. A presente diretiva prevê
um mecanismo de alerta específico para os 
profissionais de saúde que beneficiam do 
reconhecimento automático ao abrigo da 
Diretiva 2005/36/CE. Esse mecanismo 
deve ser igualmente aplicável aos 
veterinários, a menos que os 
Estados-Membros tenham já acionado o 
mecanismo de alerta previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Se um profissional, por força 
de uma ação disciplinar ou condenação 
penal, vir temporária ou 
permanentemente limitado o seu exercício 
da atividade profissional, ou for 
temporária ou permanentemente proibido 
de exercer a atividade profissional, num
Estado-Membro, todos os 
Estados-Membros devem ser alertados 
desse facto. Este alerta deve ser ativado 
através do IMI, independentemente de o 
profissional ter exercido qualquer um dos 
direitos previstos na Diretiva 2005/36/CE 
ou de ter solicitado o reconhecimento das 
suas qualificações profissionais através da 
emissão de uma carteira profissional 
europeia ou de qualquer outro meio 
previsto nessa diretiva. O procedimento de 
alerta deve respeitar a legislação da UE em 
matéria de proteção de dados pessoais e 
outros direitos fundamentais.

Alteração 25
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Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A fim de complementar ou alterar 
certos elementos não fundamentais da 
Diretiva 2005/36/CE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, 
consagrado no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para atualizar o anexo I, definir os critérios 
de cálculo das taxas de emissão da 
carteira profissional europeia, estabelecer 
os pormenores da documentação necessária 
para solicitar a carteira profissional 
europeia, proceder às adaptações da lista de 
atividades constante do anexo IV e dos 
pontos 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 do anexo V, 
clarificar os conhecimentos e competências 
de médicos, enfermeiros responsáveis por 
cuidados gerais, dentistas, veterinários, 
parteiras, farmacêuticos e arquitetos, 
adaptar os períodos mínimos de formação 
médica especializada e formação de 
dentista especialista, incluir no ponto 5.1.3 
do anexo V as novas especializações 
médicas, alterar a lista referida nos pontos 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 do
anexo V, incluir no ponto 5.3.3 do anexo V 
as novas especializações dentárias e 
especificar as condições de aplicação dos 
quadros de formação comuns e dos testes 
de formação comuns. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante o trabalho de 
preparação, incluindo a nível dos peritos.
Ao preparar e elaborar os atos delegados, a 
Comissão deve garantir a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

(24) A fim de complementar ou alterar 
certos elementos não fundamentais da 
Diretiva 2005/36/CE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, 
consagrado no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para atualizar o anexo I, alterar a lista que 
figura no anexo II, estabelecer os 
pormenores da documentação necessária 
para solicitar a carteira profissional 
europeia, proceder às adaptações da lista de 
atividades constante do anexo IV e dos 
pontos 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 do anexo V, 
clarificar os conhecimentos e competências 
de médicos, enfermeiros responsáveis por 
cuidados gerais, dentistas, veterinários, 
parteiras, farmacêuticos e arquitetos, 
adaptar os períodos mínimos de formação 
médica especializada e formação de 
dentista especialista, incluir no ponto 5.1.3 
do anexo V as novas especializações 
médicas, alterar a lista referida nos pontos 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 do 
anexo V, incluir no ponto 5.3.3 do anexo V 
as novas especializações dentárias e 
especificar as condições de aplicação dos 
quadros de formação comuns e dos testes 
de formação comuns. É particularmente 
importante que a Comissão assegure a 
representação e proceda às consultas 
adequadas durante o trabalho de 
preparação, incluindo peritos tanto a nível
da União como a nível nacional, podendo 
incluir autoridades competentes, 
associações profissionais, organizações 
científicas, instituições académicas e 
parceiros sociais. Ao preparar e elaborar 
os atos delegados, a Comissão deve 
garantir a transmissão simultânea, 
atempada, transparente e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.
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Alteração 26

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A natureza técnica dos atos de 
execução em causa pressupõe a aplicação 
do procedimento consultivo na adoção de 
atos de execução destinados a estabelecer 
regras comuns e uniformes sobre a 
especificação de carteiras profissionais 
europeias para profissões específicas, o 
formato da carteira profissional europeia, 
as traduções necessárias para suportar uma 
aplicação destinada à emissão da carteira 
profissional europeia, os pormenores da 
avaliação dos pedidos de emissão da 
carteira profissional europeia, as 
especificações técnicas e as medidas 
necessárias para garantir a integridade, a 
confidencialidade e a exatidão das 
informações contidas na carteira 
profissional europeia e no processo do IMI, 
as condições e procedimentos de 
disponibilização da carteira profissional 
europeia, as condições de acesso ao 
processo do IMI, os meios técnicos e 
procedimentos de verificação da 
autenticidade e validade de uma carteira 
profissional europeia e a aplicação do 
mecanismo de alerta.

(26) Deve ser aplicado o procedimento 
consultivo na adoção de atos de execução 
destinados a estabelecer regras comuns e 
uniformes sobre a especificação de 
carteiras profissionais europeias para 
profissões específicas, o formato da 
carteira profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira profissional 
europeia, os pormenores da avaliação dos 
pedidos de emissão da carteira profissional 
europeia, as especificações técnicas e as 
medidas necessárias para garantir a 
integridade, a confidencialidade e a 
exatidão das informações contidas na 
carteira profissional europeia e no processo 
do IMI, e as condições e procedimentos de 
disponibilização da carteira profissional 
europeia.

Alteração 27
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

«A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a uma 
profissão regulamentada e ao acesso e 

«A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a
determinadas profissões regulamentadas e 
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reconhecimento de estágios profissionais
remunerados realizados noutro Estado-
Membro.».

ao acesso e reconhecimento de estágios 
profissionais realizados noutro Estado-
Membro.».

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 1 – parágrafo 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 1.º, é aditado o parágrafo 
seguinte:
«A presente diretiva é aplicável sem 
prejuízo das medidas necessárias para 
assegurar um elevado nível de proteção 
da saúde e do consumidor.»

Alteração 29
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

«1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer nacional de um Estado-Membro 
que pretenda exercer uma profissão 
regulamentada ou realizar um estágio 
profissional remunerado, incluindo as 
profissões liberais, por conta própria ou por 
conta de outrem, num Estado-Membro 
diferente daquele em que adquiriu as suas 
qualificações profissionais.».

«1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer nacional de um Estado-Membro 
que pretenda exercer uma profissão 
regulamentada ou realizar um estágio 
profissional, incluindo as profissões 
liberais, por conta própria ou por conta de 
outrem, num Estado-Membro diferente 
daquele em que adquiriu as suas 
qualificações profissionais.».

Alteração 30
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 2.º, é aditado o número 
seguinte:
«1-A. O título II, relativo à livre prestação 
de serviços, não é aplicável aos notários.».

Alteração 31
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea i) – parte introdutória
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

i) A alínea f) passa a ter a seguinte 
redação:

i) As alíneas f) e h) passam a ter a seguinte 
redação:

Alteração 32
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea i)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3.º – n.º 1 – alíneas f) e h)

Texto da Comissão Alteração

f) «Experiência profissional»: o exercício 
efetivo e lícito, a tempo inteiro ou 
equivalente a tempo parcial, da profissão 
em causa num Estado-Membro;

f) «Experiência profissional»: o exercício 
efetivo, lícito e incondicional, a tempo 
inteiro ou equivalente a tempo parcial, da 
profissão em causa num Estado-Membro;»

h) «Prova de aptidão»: um teste que 
incidirá [...] sobre os conhecimentos, as 
aptidões e as competências profissionais 
do requerente, efetuado ou reconhecido
pelas autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento com a 
finalidade de avaliar a aptidão do 
requerente para exercer uma profissão 
regulamentada nesse Estado-Membro. 
Para permitir a realização desse teste, as 
autoridades competentes elaborarão 
uma lista das matérias que, com base 
numa comparação entre a formação 
exigida no Estado-Membro a que 
pertencem e a formação recebida pelo 
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requerente, não estejam abrangidas pelo 
diploma ou outro(s) título(s) de 
formação apresentado(s) pelo 
requerente.
A prova de aptidão deverá ter em 
consideração o facto de o requerente ser 
um profissional qualificado no Estado-
Membro de origem ou de proveniência. 
A prova incidirá sobre matérias a 
escolher de entre as matérias incluídas 
na lista, cujo conhecimento constitua 
condição essencial para poder exercer a 
profissão no Estado-Membro de 
acolhimento. A prova poderá igualmente 
incluir o conhecimento das regras 
deontológicas aplicáveis às atividades em 
causa no Estado-Membro de 
acolhimento.
As regras da prova de aptidão serão 
estabelecidas pelas autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento, que fixarão também o 
estatuto de que beneficiará nesse Estado 
o requerente que aí deseje preparar-se 
para a prova de aptidão;

Alteração 33
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) «Estágio profissional remunerado»: o 
exercício sob orientação de atividades
remuneradas tendo em vista o acesso a 
uma profissão regulamentada concedido 
após aprovação em exame;

j) «Estágio profissional»: o exercício sob 
orientação de atividades desempenhadas 
no quadro de um contrato, que fazem 
obrigatoriamente parte da formação,
tendo em vista alcançar o acesso a uma 
profissão regulamentada, ou a concessão 
do direito de exercer uma profissão 
regulamentada;

Alteração 34
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n. º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) «Aprendizagem ao longo da vida»:
qualquer forma de ensino geral, de
educação e formação profissionais, de
educação não formal e de aprendizagem 
informal seguida ao longo da vida, que 
permita melhorar os conhecimentos, 
aptidões e competências.

l) «Aprendizagem ao longo da vida»:
ensino geral, educação e formação 
profissionais, e educação não formal
seguidos ao longo da vida, que permitam
melhorar os conhecimentos, aptidões e 
competências no que diz respeito a 
requisitos profissionais e ética 
profissional;

Alteração 35
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii) 
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

l-A) «Requisitos e condições de 
formação»: o conjunto comum de 
conhecimentos, aptidões e competências 
necessário ao exercício de uma dada 
profissão;

Alteração 36
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii) 
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea l-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

l-B) «Sistema Europeu de Transferência 
de Créditos ou créditos ECTS»: créditos 
que exprimem a quantidade de trabalho 
que cada módulo exige relativamente ao 
volume global de trabalho necessário para 
concluir um ano completo de estudos, no 
quadro do sistema ECTS de acumulação 
de créditos, com base na transparência e 



RR\927072PT.doc 25/203 PE494.470v02-00

PT

comparabilidade das qualificações; este 
volume de trabalho inclui não só aulas 
teóricas, trabalhos práticos e seminários, 
mas também estágios, investigações ou 
inquéritos no terreno, trabalho pessoal, 
exames e outras formas de avaliação; no 
quadro do ECTS, 60 créditos representam 
o volume de trabalho de um ano de 
estudos, e 30 créditos equivalem um 
semestre de estudos.

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii) 
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea l-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

l-C) «Profissões liberais»: profissões, 
exercidas com base em qualificações 
profissionais pertinentes, que prestam, a 
título pessoal, responsável e 
profissionalmente independente, serviços 
intelectuais e conceptuais no interesse do 
cliente e do público;

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii) 
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea l-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

l-D) «Formação em alternância»: a 
transmissão alternada de aptidões 
profissionais em dois contextos de 
aprendizagem – o ambiente de trabalho e 
a escola profissional –, com base em 
padrões de qualidade e pedagógicos 
coordenados. Entende-se por «aptidões 
profissionais» a capacidade e 
disponibilidade para utilizar 
conhecimentos, competências e aptidões 
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pessoais, sociais e metodológicas tanto em 
situações de trabalho como para fins de 
desenvolvimento profissional e pessoal;

Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii) 
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea l-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

l-E) «Razões imperiosas de interesse 
geral»: razões reconhecidas como tal pela 
jurisprudência do Tribunal de Justiça, e, 
nomeadamente, os seguintes 
fundamentos: ordem pública; segurança 
pública; segurança das pessoas; saúde 
pública; preservação do equilíbrio 
financeiro do sistema de segurança 
social; proteção dos consumidores, dos 
destinatários de serviços e dos 
trabalhadores; equidade das transações 
comerciais; combate à fraude; 
salvaguarda da boa administração da 
justiça; proteção do meio ambiente e do 
ambiente urbano; saúde animal; 
propriedade intelectual; conservação do 
património histórico e artístico nacional; 
objetivos de política social e objetivos de 
política cultural.

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

«1. O reconhecimento das qualificações 
profissionais pelo Estado-Membro de 
acolhimento deve permitir ao beneficiário 
ter acesso nesse Estado-Membro à mesma 

«1. O reconhecimento das qualificações 
profissionais pelo Estado-Membro de 
acolhimento deve permitir ao beneficiário 
ter acesso nesse Estado-Membro à mesma 
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profissão, ou, nos casos referidos no 
artigo 4.º-F, a parte da mesma profissão,
para a qual está qualificado no Estado-
Membro de origem, e nele exercer essa 
profissão nas mesmas condições que os 
respetivos nacionais.».

profissão para a qual está qualificado no 
Estado-Membro de origem, e nele exercer 
essa profissão nas mesmas condições que 
os respetivos nacionais.»

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros designam as 
autoridades competentes responsáveis pela 
emissão da carteira profissional europeia.
Estas autoridades devem assegurar um 
tratamento imparcial, objetivo e oportuno 
dos pedidos de emissão da carteira 
profissional europeia. Os centros de 
assistência referidos no artigo 57.º-B
podem também agir na qualidade de
autoridades competentes para emitir a 
carteira profissional europeia. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
autoridades competentes informam os 
cidadãos, incluindo os potenciais 
requerentes, sobre as vantagens da carteira 
profissional europeia, caso ela esteja 
disponível.

5. Os Estados-Membros designam as 
autoridades competentes responsáveis pela 
emissão da carteira profissional europeia.
Estas autoridades devem assegurar um 
tratamento imparcial, objetivo e oportuno 
dos pedidos de emissão da carteira 
profissional europeia. Os
Estados-Membros podem decidir que os
centros de assistência referidos no 
artigo 57.º-B devem apoiar as autoridades 
competentes durante a fase preliminar de 
preparação da documentação necessária 
à obtenção da carteira profissional, nos 
termos do presente artigo. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
autoridades competentes informam os 
cidadãos, incluindo os potenciais 
requerentes, sobre as vantagens da carteira 
profissional europeia, caso ela esteja 
disponível.

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão adota atos de execução 
indicando as carteiras profissionais 
europeias para profissões específicas e 
estabelecendo o formato da carteira 
profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira profissional 
europeia e os pormenores da avaliação dos 
pedidos de emissão, tendo em conta as 
especificidades da profissão em causa. Os 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º.

6. A Comissão adota atos de execução 
indicando as carteiras profissionais 
europeias, a emitir para profissões 
específicas que as solicitem, e 
estabelecendo o formato da carteira 
profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira profissional 
europeia e os pormenores da avaliação dos 
pedidos de emissão, tendo em conta as 
especificidades da profissão em causa. Os 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º. Além da 
aplicação do procedimento previsto no 
artigo 58.º, a Comissão consulta de forma 
adequada os interessados, antes da 
adoção desse ato. Esse procedimento deve 
em particular assegurar que a carteira 
profissional europeia vise principalmente 
facilitar e aumentar a mobilidade de 
profissionais, quer se trate de 
profissionais regulamentados ou não, e 
deve em particular evitar a criação de 
barreiras regulamentares ou 
administrativas adicionais.

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As taxas pagas pelos requerentes 
relativas aos procedimentos 
administrativos da emissão da carteira 
profissional europeia devem ser razoáveis, 
proporcionais e consentâneas com os 
custos suportados pelos Estados-Membros 
de origem e de acolhimento, não devendo 
desincentivar o pedido da carteira 
profissional europeia. A Comissão tem 

7. O procedimento administrativo de 
emissão da carteira profissional europeia 
não deve implicar nenhum custo 
adicional para o profissional individual.
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poderes para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 58.º-A, com 
vista à definição dos critérios de cálculo e 
distribuição das taxas.

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Os artigos 4.º-A a 4.º-E não se 
aplicam aos grupos profissionais que já 
introduziram a sua própria carteira 
profissional europeia, para os seus 
profissionais, ao abrigo do sistema 
previsto nas diretivas 77/249 e 98/05, 
antes da entrada em vigor da presente 
diretiva.

Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram ao 
titular de uma qualificação profissional a 
possibilidade de solicitar uma carteira 
profissional europeia por quaisquer meios, 
nomeadamente, através de uma ferramenta 
informática em linha, junto da autoridade 
competente do Estado-Membro de origem.

1. Os Estados-Membros asseguram ao 
titular de uma qualificação profissional a 
possibilidade de solicitar uma carteira 
profissional europeia, por escrito ou por 
via eletrónica, nomeadamente, através de 
uma ferramenta informática em linha, junto 
da autoridade competente do Estado-
Membro de origem.

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5 
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-B – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se os Estados-Membros o 
considerarem apropriado, os centros de 
assistência referidos no artigo 57.º-B 
podem apoiar as autoridades competentes 
no tratamento preliminar da 
documentação mencionada no n.º 2 do 
presente artigo.

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade competente do Estado-
Membro de origem acusa a receção do 
pedido e informa sem demora o requerente 
de qualquer documento em falta. Deve 
criar um processo do pedido, incluindo 
todos os documentos comprovativos, no 
Sistema de Informação do Mercado Interno
(IMI) estabelecido pelo Regulamento (UE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho(*). Se, posteriormente, o mesmo 
requerente apresentar outros pedidos, as 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem ou de acolhimento 
podem não solicitar a reapresentação de 
documentos já constantes do processo do 
IMI e ainda válidos.

3. A autoridade competente do Estado-
Membro de origem acusa a receção do 
pedido e informa o requerente, no prazo de 
três dias úteis a contar da data de 
apresentação do pedido, de qualquer 
documento em falta. Deve criar um 
processo do pedido, incluindo todos os 
documentos comprovativos, cuja validade 
deve ser certificada, no Sistema de 
Informação do Mercado Interno (IMI) 
estabelecido pelo Regulamento (UE) 
n.º 1024/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho. Se, posteriormente, o mesmo 
requerente apresentar outros pedidos, as 
autoridades competentes do Estado-
Membro de origem ou de acolhimento 
podem não solicitar a reapresentação de 
documentos já constantes do processo do 
IMI e ainda válidos.

Alteração 48
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-C – título
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Texto da Comissão Alteração

Carteira profissional europeia para a 
prestação temporária de serviços diferentes 
dos abrangidos pelo artigo 7.º, n.º 4

Carteira profissional europeia para a 
prestação temporária e ocasional de 
serviços diferentes dos abrangidos pelo 
artigo 7.º, n.º 4

Alteração 49
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente do Estado-
Membro de origem verifica o pedido e cria 
e valida uma carteira profissional europeia 
no prazo de duas semanas a contar da data 
de receção do processo completo, devendo 
informar o requerente e o Estado-Membro 
em que o primeiro tenciona prestar 
serviços da validação da carteira 
profissional europeia. A transmissão da 
informação de validação aos 
Estados-Membros de acolhimento em 
causa corresponde à declaração prevista no 
artigo 7.º. O Estado-Membro de 
acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º nos 
dois anos seguintes.

1. A autoridade competente do Estado-
Membro de origem verifica o pedido e cria 
e valida uma carteira profissional europeia 
no prazo de três semanas a contar da data 
de receção do processo completo, devendo 
informar o requerente e o Estado-Membro 
em que o primeiro tenciona prestar 
serviços da validação da carteira 
profissional europeia. A transmissão da 
informação de validação aos 
Estados-Membros de acolhimento em 
causa corresponde à declaração prevista no 
artigo 7.º. O Estado-Membro de 
acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º nos 
dois anos seguintes.

Alteração 50
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4.º-C – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Caso nem a profissão nem o ensino e 
a formação conducentes a essa profissão 
sejam regulamentados no Estado-Membro 
de origem, a autoridade competente desse 
Estado-Membro deve pelo menos verificar 
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o estatuto jurídico do requerente e a 
autenticidade e integralidade do pedido e 
dos documentos comprovativos 
apresentados. 

Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A decisão do Estado-Membro de 
acolhimento, ou a ausência de uma decisão 
no prazo de duas semanas referido no n.º 1, 
é suscetível de recurso judicial de direito 
interno.

2. A decisão do Estado-Membro de 
acolhimento, ou a ausência de uma decisão 
no prazo de três semanas referido no n.º 1, 
é suscetível de recurso judicial de direito 
interno.

Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-C – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A carteira profissional europeia é válida 
enquanto o respetivo titular, com base nos 
documentos e informações contidos no 
processo do IMI, conservar o direito de 
exercer atividade no Estado-Membro de 
origem.

4. A carteira profissional europeia é válida 
enquanto o respetivo titular, com base nos 
documentos e informações contidos no 
processo do IMI, conservar o direito de 
exercer atividade no Estado-Membro de 
origem, salvo se o titular tiver visto 
limitado o seu exercício da atividade, ou 
tiver sido proibido de exercer a atividade,
em qualquer Estado-Membro.

Alteração 53
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-D – título
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Texto da Comissão Alteração

Carteira profissional europeia para 
estabelecimento e para a prestação 
temporária de serviços nos termos do 
artigo 7.º, n.º 4

Carteira profissional europeia para 
estabelecimento e para a prestação 
temporária e ocasional de serviços nos 
termos do artigo 7.º, n.º 4

Alteração 54
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-D – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Após a receção do processo completo do 
pedido de carteira profissional europeia, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem verifica e confirma, no prazo de
duas semanas, a autenticidade e a validade 
dos documentos comprovativos 
apresentados, cria a carteira profissional 
europeia, transmite-a para validação à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de acolhimento e informa a mesma 
autoridade do processo do IMI 
correspondente. O Estado-Membro de 
origem informa o requerente do estado do 
processo.

1. Após a receção do processo completo do 
pedido de carteira profissional europeia, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem verifica e confirma, no prazo de
três semanas, a autenticidade e a validade 
dos documentos comprovativos 
apresentados, cria a carteira profissional 
europeia, transmite-a para validação à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de acolhimento e informa a mesma 
autoridade do processo do IMI 
correspondente. O Estado-Membro de 
origem informa o requerente do estado do 
processo.

Alteração 55
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-D – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Estado-Membro de acolhimento 
comunica ao profissional em questão a 
receção do pedido de validação da 
carteira profissional europeia, no prazo 
de cinco dias a contar da data de receção 
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desse pedido.

Alteração 56
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-D – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos referidos nos artigos 16.º, 
21.º e 49.º-A, o Estado-Membro de 
acolhimento decide sobre a validação de 
uma carteira profissional europeia, nos 
termos do n.º 1, no prazo de um mês a 
contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem. Em caso de 
dúvida justificada, o Estado-Membro de 
acolhimento pode pedir informações 
suplementares ao Estado-Membro de 
origem. Esse pedido não suspende o prazo 
de um mês.

2. Nos casos referidos nos artigos 16.º, 
21.º e 49.º-A, o Estado-Membro de 
acolhimento decide sobre a validação de 
uma carteira profissional europeia, nos 
termos do n.º 1, no prazo de um mês a 
contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem. Em caso de 
dúvida justificada, o Estado-Membro de 
acolhimento pode pedir informações 
suplementares ao Estado-Membro de 
origem. No que diz respeito a profissões 
com impacto na segurança dos doentes, 
esse pedido pode suspender o prazo de um 
mês por duas semanas. O Estado-Membro 
de origem deve fornecer as informações 
suplementares solicitadas no prazo de 
uma semana a contar da receção desse 
pedido. Em caso de suspensão, o 
profissional em questão é informado desse 
facto.

Alteração 57
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-D – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos casos referidos no artigo 7.º, n.º 4, e 
no artigo 14.º, o Estado-Membro de 
acolhimento decide se reconhece as 
qualificações do titular ou se o sujeita a 
medidas de compensação, no prazo de dois 

3. Nos casos referidos no artigo 7.º, n.º 4, e 
no artigo 14.º, o Estado-Membro de 
acolhimento decide se reconhece as 
qualificações do titular ou se o sujeita a 
medidas de compensação, no prazo de dois 
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meses a contar da data de receção para a 
validação da carteira profissional europeia 
transmitida pelo Estado-Membro de 
origem. Em caso de dúvida justificada, o 
Estado-Membro de acolhimento pode pedir 
informações suplementares ao Estado-
Membro de origem. Esse pedido não 
suspende o prazo de dois meses.

meses a contar da data de receção para a 
validação da carteira profissional europeia 
transmitida pelo Estado-Membro de 
origem. Em caso de dúvida justificada, o 
Estado-Membro de acolhimento pode pedir 
informações suplementares ao Estado-
Membro de origem. No que diz respeito a 
profissões com impacto na segurança dos 
doentes, esse pedido pode suspender o 
prazo de dois meses por duas semanas. O 
Estado-Membro de origem deve fornecer 
a informação adicional solicitada no 
prazo de uma semana a contar da receção 
desse pedido. Em caso de suspensão, o 
profissional em questão é informado desse 
facto.

Alteração 58
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-D – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se o Estado-Membro de acolhimento 
não tomar uma decisão dentro dos prazos 
fixados nos n.ºs 2 e 3 ou não pedir 
informações suplementares no prazo de um 
mês a contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem, a carteira 
profissional europeia é considerada 
validada pelo Estado-Membro de 
acolhimento e constitui o reconhecimento 
da qualificação profissional que confere 
acesso à profissão regulamentada em causa 
no Estado-Membro de acolhimento.

5. Se o Estado-Membro de acolhimento 
não tomar uma decisão dentro dos prazos 
fixados nos n.ºs 2 e 3 ou não pedir 
informações suplementares no prazo de um 
mês a contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem, a carteira 
profissional europeia é considerada 
validada pelo Estado-Membro de 
acolhimento e constitui o reconhecimento 
da qualificação profissional que confere 
acesso à profissão regulamentada em causa 
no Estado-Membro de acolhimento. Esse 
reconhecimento tácito de qualificações 
não constitui um reconhecimento 
automático do direito de exercer a 
profissão em questão.

Alteração 59
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-E – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros de origem e de 
acolhimento devem atualizar de forma 
atempada o processo do IMI 
correspondente com informações relativas 
a medidas disciplinares ou sanções 
criminais aplicadas, ou a qualquer outra 
circunstância grave e específica suscetível 
de ter consequências para o exercício das 
atividades do titular da carteira profissional 
europeia nos termos da presente diretiva.
Estas atualizações contemplam a supressão 
de informações já desnecessárias. O titular 
da carteira profissional europeia e as 
autoridades competentes ligadas ao 
processo do IMI correspondente serão 
informados de quaisquer atualizações 
efetuadas pelas autoridades competentes 
em causa.

1. Sem prejuízo da presunção de 
inocência, as autoridades competentes dos 
Estados-Membros de origem e de
acolhimento devem atualizar de forma 
atempada o processo do IMI 
correspondente com informações relativas 
a medidas disciplinares ou sanções 
criminais aplicadas, ou a qualquer outra 
circunstância grave e específica, 
nomeadamente decisões tomadas nos 
termos do artigo 56.º-A, suscetível de ter 
consequências para o exercício das 
atividades do titular da carteira profissional 
europeia nos termos da presente diretiva.
Estas atualizações contemplam a supressão 
de informações já desnecessárias. O titular 
da carteira profissional europeia e as 
autoridades competentes ligadas ao 
processo do IMI correspondente serão
imediatamente informados de quaisquer 
atualizações efetuadas pelas autoridades 
competentes em causa.

Alteração 60

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-E – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O conteúdo das atualizações de 
informação a que se refere o n.º 1 deve 
limitar-se ao seguinte: 
a) Se o profissional viu limitado o seu 
exercício da atividade, ou foi proibido de 
exercer a sua atividade; 
b) Se a limitação ou proibição é provisória 
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ou definitiva; 
c) O período de vigência da restrição ou 
proibição; e
d) A identidade da autoridade competente 
que adota a decisão de limitação ou 
proibição.

Alteração 61

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
2005/36/EG
Artigo 4-E – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O acesso às informações constantes do 
processo do IMI fica limitado às 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros de origem e de 
acolhimento e ao titular da carteira 
profissional europeia nos termos da 
Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho(**).

2. O acesso às informações constantes do 
processo do IMI fica limitado às 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros de origem e de 
acolhimento nos termos da Diretiva 
95/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24 de outubro de 1995, 
relativa à proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais e à livre circulação desses 
dados.

________________
1 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

Alteração 62

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
2005/36/EG
Artigo 4-E – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações incluídas na carteira 
profissional europeia são apenas as 
necessárias para certificar o direito do seu 
titular a exercer a profissão para a qual foi 
emitida, nomeadamente, nome, apelido, 

4. As informações incluídas na carteira 
profissional europeia são apenas as 
necessárias para certificar o direito do seu 
titular a exercer a profissão para a qual foi 
emitida, nomeadamente, nome, apelido, 
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data e local de nascimento, profissão, 
regime aplicável, autoridades competentes 
envolvidas, número da carteira, elementos 
de segurança e referência a uma prova de 
identidade válida.

data e local de nascimento, profissão, título 
de formação nos termos do artigo 49.º-A, 
prova de experiência profissional, regime 
aplicável, autoridades competentes 
envolvidas, número da carteira, elementos 
de segurança e referência a uma prova de 
identidade válida.

Alteração 63
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-E – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros zelam por que o 
titular de uma carteira profissional europeia 
usufrua do direito de, a qualquer momento, 
solicitar a retificação, eliminação e 
bloqueio do seu processo no sistema IMI, 
seja informado deste direito no momento 
da emissão da carteira profissional 
europeia e, daí em diante, seja recordado 
do mesmo bienalmente.

5. Os Estados-Membros zelam por que o 
titular de uma carteira profissional europeia 
usufrua do direito de, a qualquer momento,
e gratuitamente, solicitar a retificação, 
eliminação e bloqueio do seu processo no 
sistema IMI, seja informado deste direito 
no momento da emissão da carteira 
profissional europeia e, daí em diante, seja 
recordado do mesmo bienalmente.

Alteração 64

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-E – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2 e 3, 
os Estados-Membros concedem aos 
empregadores, clientes, doentes e outras 
partes interessadas a possibilidade de 
verificarem a autenticidade e a validade de 
uma carteira profissional europeia que lhes 
seja apresentada pelo respetivo titular.

7. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2 e 3, 
os Estados-Membros de acolhimento
concedem aos empregadores, clientes, 
doentes e outras partes interessadas a 
possibilidade de verificarem a 
autenticidade e a validade de uma carteira 
profissional europeia que lhes seja 
apresentada pelo respetivo titular.

A Comissão adota os atos de execução que 
estabelecem as condições de acesso ao 

A Comissão adota os atos de execução que 
estabelecem as condições de acesso ao 
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processo do IMI e os meios técnicos e 
procedimentos para a verificação referida 
no primeiro parágrafo. Os atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no
artigo 58.º.

processo do IMI e os meios técnicos e 
procedimentos para a verificação referida 
no primeiro parágrafo. Os atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no
artigo 58.º.

Alteração 65

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-F – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente do Estado-
Membro de acolhimento concede o acesso 
parcial a uma atividade profissional no seu 
território desde que sejam respeitadas as 
seguintes condições:

1. A autoridade competente do Estado-
Membro de acolhimento concede, caso a 
caso, o acesso parcial a uma atividade 
profissional no seu território desde que 
sejam cumulativamente respeitadas as 
seguintes condições:

Alteração 66

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5 
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-F – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) O profissional é inteiramente 
qualificado para exercer, no Estado-
Membro de origem, a atividade 
profissional para a qual é requerido 
acesso parcial;

Alteração 67

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-F – n.º 2



PE494.470v02-00 40/203 RR\927072PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário.

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por razões 
imperiosas de interesse geral, e desde que 
assegure a realização do objetivo 
prosseguido e não vá além do estritamente 
necessário. Todavia, no caso de profissões 
que beneficiam de reconhecimento 
automático ao abrigo dos capítulos III e 
III-A do título III, não é concedido acesso 
parcial.

Alteração 68

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a)
2005/36/EG
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O prestador de serviços estiver a 
acompanhar o destinatário do serviço, 
desde que a residência habitual do 
destinatário do serviço se situe no Estado-
Membro de estabelecimento do prestador 
de serviços e a profissão não conste da lista 
referida no artigo 7.º, n.º 4.

b) O prestador de serviços estiver a 
acompanhar o destinatário do serviço, 
desde que esse prestador de serviços preste 
exclusivamente o seu serviço, no Estado-
Membro de acolhimento, a esse 
destinatário, e a profissão não conste da 
lista referida no artigo 7.º, n.º 4.

Alteração 69
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(b) É aditado o n.º 4 seguinte: Suprimido
4. No caso dos notários, ficam excluídos 
da prestação de serviços os atos autênticos 
e outras atividades de autenticação que 
requeiram o selo do Estado-Membro de 
acolhimento.
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Alteração 70

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7 – alínea a) – subalínea i)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Prova de que o prestador de serviços não 
foi sujeito a qualquer suspensão temporária 
ou definitiva do exercício da profissão e 
certidão negativa do registo criminal 
referente a condenações penais, para as 
profissões do setor da segurança e do setor 
da saúde, quando o Estado-Membro o exija 
em relação aos seus próprios nacionais.

e) Prova de que o prestador de serviços não 
foi sujeito a qualquer suspensão temporária 
ou definitiva do exercício da profissão e 
certidão negativa do registo criminal 
referente a condenações penais, para as 
profissões do setor da segurança e do setor 
da saúde, ou para as profissões que 
envolvem trabalho diário com crianças e 
jovens, quando o Estado-Membro o exija 
em relação aos seus próprios nacionais.

Alteração 71

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) No caso dos títulos de formação 
referidos no artigo 21.º, n.º 1 e dos 
certificados de direitos adquiridos referidos 
nos artigos 23.º, 26.º, 27.º, 30.º, 33.º, 33.º-
A, 37.º, 39.º e 43.º, documento 
comprovativo do conhecimento da língua 
do Estado-Membro de acolhimento.

f) No caso dos títulos de formação 
referidos no artigo 21.º, n.º 1 e dos 
certificados de direitos adquiridos referidos 
nos artigos 23.º, 26.º, 27.º, 30.º, 33.º, 33.º-
A, 37.º, 39.º e 43.º, documento 
comprovativo do conhecimento da língua
em que o profissional exercerá a sua 
atividade, que deve ser uma das línguas 
oficiais do Estado-Membro de 
acolhimento.

Alteração 72
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7 – alínea c) 
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Em caso de divergência substancial entre 
as qualificações profissionais do prestador 
de serviços e a formação exigida no 
Estado-Membro de acolhimento, na 
medida em que essa divergência possa 
prejudicar a saúde ou a segurança 
públicas e não possa ser compensada pela 
experiência profissional ou aprendizagem 
ao longo da vida do prestador de serviços, 
o Estado-Membro de acolhimento dá ao 
prestador de serviços oportunidade de 
demonstrar que adquiriu os conhecimentos 
e competências de que carecia, 
nomeadamente através de uma prova de 
aptidão. De qualquer forma, a prestação de 
serviços deve poder ser efetuada no mês 
subsequente à aprovação da decisão nos 
termos do terceiro parágrafo.

Em caso de divergência substancial entre 
as qualificações profissionais do prestador 
de serviços e a formação exigida no 
Estado-Membro de acolhimento, na 
medida em que essa divergência possa 
prejudicar o interesse público e não possa 
ser compensada pela experiência 
profissional ou aprendizagem ao longo da 
vida do prestador de serviços, certificada 
por autoridades competentes, o Estado-
Membro de acolhimento dá ao prestador de 
serviços oportunidade de demonstrar que 
adquiriu os conhecimentos e competências 
de que carecia, nomeadamente através de 
uma prova de aptidão, de um período de 
adaptação, ou tendo em conta certificados 
ou qualificações  concedidos com base 
nos procedimentos previstos no artigo 
49.º, n.º 2, alíneas a) e b). De qualquer
forma, a prestação de serviços deve poder 
ser efetuada no mês subsequente à 
aprovação da decisão nos termos do 
terceiro parágrafo.

Alteração 73
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de dúvida, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento podem solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento, para cada uma das 
prestações, todas as informações 
pertinentes respeitantes à licitude do 
estabelecimento e à boa conduta do 
prestador de serviços, assim como à 
ausência de sanções disciplinares ou penais 

1. Em caso de dúvida, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento podem solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento, para cada uma das 
prestações, todas as informações 
pertinentes respeitantes à licitude do 
estabelecimento e à boa conduta do 
prestador de serviços, assim como à 
ausência de sanções disciplinares ou penais 
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de caráter profissional. Em caso de 
controlo das qualificações, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento podem solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento as informações sobre os 
ciclos de formação do prestador de 
serviços que se revelem necessárias para 
determinar se existem diferenças 
substanciais passíveis de prejudicar a saúde 
ou a segurança públicas. As autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento devem comunicar essas 
informações nos termos do artigo 56.º.

de caráter profissional. Em caso de 
controlo das qualificações, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento podem solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento as informações sobre os 
ciclos de formação do prestador de 
serviços que se revelem necessárias para 
determinar se existem diferenças 
substanciais passíveis de prejudicar a saúde 
ou a segurança públicas. O Estado-
Membro de acolhimento pode ter em 
conta, em particular, as qualificações ou 
certificados obtidos ao abrigo dos 
procedimentos previstos no artigo 49.º, n.º 
2, alíneas a) e b). As autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento devem comunicar essas
informações nos termos do artigo 56.º.

Alteração 74

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 11 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(b) Na alínea c), a subalínea ii) passa a 
ter a seguinte redação:

Suprimido

ii) de uma formação regulamentada ou, 
no caso de profissões regulamentadas, de 
uma formação profissional com uma 
estrutura específica com competências 
para além das previstas no nível b, 
equivalente ao nível de formação referido 
na subalínea i), que confira um nível 
profissional comparável e que prepare o 
formando para um nível comparável de 
responsabilidades e de funções, desde que 
o diploma seja acompanhado por um 
certificado do Estado-Membro de origem;

Alteração 75
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 11 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Diploma comprovativo da conclusão 
pelo titular de um ciclo de estudos pós-
secundários de duração superior a quatro 
anos ou durante um período equivalente a 
tempo parcial, ou, se tal for aplicável no 
Estado-Membro de origem, com um 
número equivalente de créditos do Sistema 
Europeu de Transferência e Acumulação 
de Créditos (ECTS), numa universidade ou 
num estabelecimento de ensino superior ou 
noutro estabelecimento que dispense o 
mesmo nível de formação e, se for o caso, 
da conclusão da formação profissional 
exigida em complemento do ciclo de 
estudos pós-secundários.

e) Diploma comprovativo da conclusão 
pelo titular de um ciclo de estudos pós-
secundários de duração não inferior a 
quatro anos ou durante um período 
equivalente a tempo parcial, que, se tal for 
aplicável no Estado-Membro de origem,
corresponda a um número equivalente de 
créditos do Sistema Europeu de 
Transferência e Acumulação de Créditos
(ECTS), numa universidade ou num 
estabelecimento de ensino superior ou 
noutro estabelecimento que dispense o 
mesmo nível de formação e, se for o caso, 
da conclusão da formação profissional 
exigida em complemento do ciclo de 
estudos pós-secundários.

Alteração 76

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9 – alínea d)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 11 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

(d) É suprimido o segundo parágrafo. (d) O segundo parágrafo passa a ter a 
seguinte redação:
«A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados nos termos do artigo 58.º-A, a 
fim de alterar a lista que figura no anexo 
II, de modo a ter em conta formas de 
formação que reúnem os requisitos 
estabelecidos no primeiro parágrafo, 
alínea c), subalínea ii).».

Alteração77
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 12 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Será considerado título de formação 
comprovativo de uma das formações 
referidas no artigo 11.º, inclusive quanto ao 
nível em questão, qualquer título de 
formação ou conjunto de títulos de 
formação emitido por uma autoridade 
competente num Estado-Membro que 
sancione uma formação adquirida na UE, a 
tempo inteiro ou parcial, dentro ou fora de 
programas formais, reconhecida por esse 
Estado-Membro como de nível equivalente 
e que confira os mesmos direitos de acesso 
a uma profissão ou ao seu exercício, ou que 
prepare para o seu exercício.

Será considerado título de formação 
comprovativo de uma das formações 
referidas no artigo 11.º, inclusive quanto ao 
nível em questão, qualquer título de 
formação ou conjunto de títulos de 
formação emitido por uma autoridade 
competente num Estado-Membro que 
sancione uma formação adquirida na UE, a 
tempo inteiro ou parcial, dentro de 
programas formais, reconhecida por esse 
Estado-Membro como de nível equivalente 
e que confira os mesmos direitos de acesso 
a uma profissão ou ao seu exercício, ou que 
prepare para o seu exercício.

Alteração 78

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 11
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso de uma declaração de 
competência ou de um título de formação a 
que se referem os n.ºs 1 e 2, ou de um 
certificado que sancione uma formação 
regulamentada ou uma formação 
profissional com uma estrutura específica 
equivalente ao nível previsto no artigo 11.º, 
alínea c), subalínea i), o Estado-Membro 
de acolhimento deve reconhecer o nível 
declarado ou certificado pelo Estado-
Membro de origem.

3. No caso de uma declaração de 
competência ou de um título de formação a 
que se referem os n.ºs 1 e 2, ou de um 
certificado que sancione uma formação 
regulamentada ou uma formação 
profissional com uma estrutura específica 
equivalente ao nível previsto no artigo 11.º, 
alínea c), o Estado-Membro de 
acolhimento deve reconhecer o nível 
declarado ou certificado pelo Estado-
Membro de origem.

Alteração 79
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 11
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação aos n.ºs 1 e 2 do presente 
artigo, a autoridade competente do Estado-
Membro de acolhimento pode recusar o 
acesso à profissão e o seu exercício aos 
titulares de uma declaração de competência 
se a qualificação nacional exigida para 
exercer a profissão no seu território for 
classificada nos termos das alíneas d) ou e) 
do artigo 11.º.

4. Em derrogação aos n.ºs 1 e 2 do presente 
artigo, a autoridade competente do Estado-
Membro de acolhimento pode recusar o 
acesso à profissão e o seu exercício aos 
titulares de uma declaração de competência
a que se refere o artigo 11.º, alínea a), ou 
de uma qualificação que não é de um 
nível pelo menos imediatamente 
precedente ao exigido no Estado-Membro 
de acolhimento, se a qualificação nacional 
exigida para exercer a profissão no seu 
território for classificada nos termos das
alíneas c), d) ou e) do artigo 11.º.

Alteração 80

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 12 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Relativamente à profissão de notário, o 
Estado-Membro de acolhimento pode, ao 
determinar a medida de compensação, ter 
em conta as atividades específicas desta 
profissão no seu território, nomeadamente, 
no que respeita à lei a aplicar.

Relativamente a notários nomeados por 
diploma oficial de governo, o Estado-
Membro de acolhimento pode, ao 
determinar a medida de compensação, ter 
em conta as atividades específicas desta 
profissão no seu território, nomeadamente, 
no que respeita à lei a aplicar.

O Estado-Membro de acolhimento pode 
exigir ao requerente que cumpra um 
período de adaptação, antes da sua 
admissão à prova de aptidão.
A medida de compensação não isenta o 
requerente do cumprimento das outras 
condições impostas pelo procedimento de 
seleção e designação previsto no Estado-
Membro de acolhimento, dados os seus 
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deveres como agentes públicos.

Alteração 81

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 12 – alínea d)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos dos n.ºs 1 e 5, entende-se 
por «matérias substancialmente diferentes» 
as matérias cujo conhecimento é essencial
ao exercício da profissão e relativamente às 
quais a formação recebida pelo migrante 
contém diferenças substanciais, em termos 
de conteúdo, em relação à formação 
exigida no Estado-Membro de 
acolhimento.

4. Para efeitos dos n.ºs 1 e 5, entende-se 
por «matérias substancialmente diferentes» 
as matérias cujo conhecimento, e em que 
as aptidões e a competência, são 
essenciais ao exercício da profissão e 
relativamente às quais a formação recebida 
pelo migrante contém diferenças 
substanciais, em termos de duração ou
conteúdo, em relação à formação exigida 
no Estado-Membro de acolhimento.

Alteração 82

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 12 – alínea e)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 14 – n.º 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Explicar as diferenças substanciais em 
termos de conteúdo;

c) Explicar as diferenças substanciais em 
termos de duração ou conteúdo, e as suas 
consequências no que diz respeito à 
capacidade do profissional para exercer a 
sua profissão de forma satisfatória no 
Estado-Membro de acolhimento;

Alteração 83

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 12 – alínea e)
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 14.º – parágrafo 6 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Explicar por que razão estas diferenças 
substanciais impossibilitam o requerente 
de exercer a sua profissão de forma 
satisfatória no território do Estado-
Membro de acolhimento;

Suprimido

Alteração 84

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 12 – alínea e)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 14 – n.º 6 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Explicar por que razão não é possível 
compensar estas diferenças substanciais 
com os conhecimentos, aptidões e 
competências adquiridos pelo requerente 
no decurso da sua experiência profissional 
e da sua aprendizagem ao longo da vida.

e) Explicar por que razão não é possível 
compensar estas diferenças substanciais 
com os conhecimentos, aptidões e 
competências adquiridos pelo requerente 
no decurso da sua experiência profissional 
e da sua aprendizagem ao longo da vida, 
certificada pelas autoridades competentes.

Alteração 85

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 12 – alínea e)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 14 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A prova de aptidão referida no n.º 1 é 
organizada pelo menos duas vezes por 
ano. Se não ficarem aprovados numa 
primeira prova, os requerentes são 
autorizados a repetir a prova pelo menos 
uma vez.

7. Os Estados-Membros asseguram que os 
requerentes possam fazer a prova de 
aptidão referida no n.º 1 o mais tardar seis 
meses após a data de imposição de uma 
medida de compensação a um requerente 
específico de reconhecimento. Se não 
ficarem aprovados numa primeira prova, os 
requerentes são autorizados a repetir a 
prova pelo menos uma vez.
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Alteração 86

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 12 – alínea e-A) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 14 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

e-A) É aditado o número seguinte:
«7-A. Para os efeitos dos n.ºs 1 a 7, a 
partir de [inserir data – dia seguinte à 
data fixada no artigo 3.º, n.º 1, primeiro 
parágrafo], e, posteriormente, de cinco em 
cinco anos, as autoridades competentes 
apresentam à Comissão e aos outros 
Estados-Membros relatórios públicos 
referentes às suas decisões sobre as 
medidas de compensação, incluindo as 
razões que as justificam, assim como 
indicando se se registaram progressos no 
que diz respeito a uma coordenação 
redobrada com outros Estados-Membros, 
nomeadamente através de princípios de 
formação comuns.»

Alteração 87

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 14
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 20.º

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados 
para proceder às adaptações das listas de 
atividades constantes do anexo IV que 
sejam objeto de reconhecimento da 
experiência profissional nos termos do 
artigo 16.º, com vista à atualização ou 
clarificação da nomenclatura, desde que tal 
não implique uma redução do âmbito das 
atividades respeitantes a cada uma das 
categorias.

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados 
para proceder às adaptações das listas de 
atividades constantes do anexo IV que 
sejam objeto de reconhecimento da 
experiência profissional nos termos do 
artigo 16.º, com vista à atualização ou 
clarificação da nomenclatura, desde que tal 
não implique nem uma redução do âmbito 
das atividades respeitantes a cada uma das 
categorias nem a transferência de 
nenhuma atividade de uma lista do anexo 
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IV para outra.

Alteração 88

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 14-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Capítulo III – título 

Texto da Comissão Alteração

(14-A) O título do capítulo III passa a ter 
a seguinte redação:
«Reconhecimento com base num 
conjunto comum de condições e níveis de 
formação»
(A presente alteração aplica-se à 
totalidade do texto. A sua adoção implica 
correspondentes modificações em todo o
texto).

Alteração 89
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 15
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

(15) São suprimidos os n.ºs 4, 6 e 7 do 
artigo 21.º.

(15) São suprimidos o n.º 4, o segundo e 
terceiro parágrafos do n.º 6 e o n.º 7 do 
artigo 21.º

Alteração 90

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 15-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 21 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(15-A) É inserido o número seguinte:
«4-A. Os Estados-Membros não são, 
porém, obrigados a aceitar os títulos de 
formação de farmacêutico enumerados no 
ponto 5.6.2. do anexo V, no contexto do 
estabelecimento de novas farmácias 
abertas ao público. Para efeitos de 
aplicação do presente número, as 
farmácias abertas há menos de três anos 
são também consideradas novas 
farmácias.»

Alteração 91

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 16
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 21-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se a Comissão considerar que os atos 
notificados referidos no n.º 1 não estão em 
conformidade com a presente diretiva, 
adota uma decisão de execução relativa a 
essa inconformidade no prazo de seis 
meses após a receção de todas as 
informações necessárias.

4. Se a Comissão considerar que os atos 
notificados referidos no n.º 1 não estão em 
conformidade com a presente diretiva, 
adota uma decisão de execução relativa a 
essa inconformidade no prazo de seis 
meses após a receção de todas as 
informações necessárias, nos termos do 
procedimento referido no artigo 58.º.

Alteração 92

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto -17 (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 22 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(-17) No artigo 22.º, primeiro parágrafo, é 
aditada a alínea seguinte:
«c) Até …*, os Estados-Membros devem 



PE494.470v02-00 52/203 RR\927072PT.doc

PT

introduzir sistemas de educação e 
formação contínua obrigatória para 
médicos, médicos especialistas, 
enfermeiros responsáveis por cuidados 
gerais, dentistas, dentistas especialistas, 
parteiras e farmacêuticos.»
____________________

* JO: inserir a data correspondente a 
cinco anos após a entrada em vigor da 
presente diretiva.

Alteração 93

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 17
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 22 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17) No artigo 22.º, é aditado o segundo 
parágrafo seguinte:

(17) No artigo 22º, são aditados o segundo 
e o terceiro parágrafos seguintes:

«Para os efeitos da alínea b) do primeiro 
parágrafo, a partir de [inserir data - o dia 
após a data fixada no artigo 3.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo] e, posteriormente, de 
cinco em cinco anos, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
apresentam à Comissão e aos outros 
Estados-Membros relatórios publicamente 
disponíveis sobre os seus processos de
educação e formação contínua relativos às 
profissões de médico, médico especialista, 
enfermeiro responsável por cuidados 
gerais, dentista, dentista especialista, 
veterinário, parteira e farmacêutico.».

«Para os efeitos das alíneas b) e c) do 
primeiro parágrafo, a partir de [inserir data 
- o dia após a data fixada no artigo 3.º, 
n.º 1, primeiro parágrafo] e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros apresentam à Comissão 
e aos outros Estados-Membros relatórios
de avaliação publicamente disponíveis, 
tendo em vista a otimização da educação e 
formação contínua relativa às profissões de 
médico, médico especialista, enfermeiro 
responsável por cuidados gerais, dentista, 
dentista especialista, veterinário, parteira e 
farmacêutico.».

Os estabelecimentos que ministram 
educação ou formação contínua devem 
ser avaliados por um organismo inscrito 
no Registo Europeu de Garantia da 
Qualidade (EQAR), que transmitirá as 
suas conclusões à Comissão e ao Estado-
Membro em causa.
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Alteração 94

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 18 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 24 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) É aditado o número seguinte:
«4-A. A presente diretiva não pode em 
nenhuma circunstância ser invocada 
como fundamento para reduzir os 
requisitos de formação já aplicáveis nos 
Estados-Membros à formação médica 
geral.».

Alteração 95

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 19 – alínea a-A) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(a-A) O n.º 2 passa a ter a seguinte 
redação:
«2. Os Estados-Membros asseguram que 
a formação médica especializada reúne as 
condições básicas seguintes:
a) Uma duração mínima de cinco anos, 
que pode, em complemento, ser expressa 
nos créditos ECTS equivalentes. Essa 
formação deve ser ministrada sob a 
supervisão das autoridades ou organismos 
competentes. Deve incluir a participação 
pessoal do candidato a médico especialista  
na atividade e nas responsabilidades 
inerentes aos serviços em questão;
b) Garantir que o candidato a médico 
especialista adquire competências nos 
domínios seguintes:
i) Comunicação;
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ii) Resolução de problemas;
iii) Aplicação de conhecimentos e ciência;
iv) Exame de doentes;
v) Gestão/tratamento de doentes;
vi) Uso do contexto social e comunitário 
de cuidados de saúde; e
vii) Autorreflexão.».

Alteração 96
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 19 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 25 – n.º 3-A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem 
estabelecer, nas respetivas legislações 
nacionais, dispensas parciais de partes da 
formação médica especializada se a parte 
da formação em causa tiver já sido 
realizada durante outro ciclo de formação 
especializada indicado no ponto 5.1.3 do 
anexo V, e desde que a qualificação 
especializada anterior tenha já sido obtida 
pelo profissional nesse Estado-Membro.
Os Estados-Membros devem assegurar que 
a dispensa concedida não vá além de um 
terço da duração mínima dos ciclos de 
formação médica especializada referidos 
no ponto 5.1.3 do anexo V.

3-A. Os Estados-Membros podem 
estabelecer, nas respetivas legislações 
nacionais, dispensas parciais de partes da 
formação médica especializada, a aplicar 
caso a caso, se a parte da formação em 
causa tiver já sido realizada durante outro 
ciclo de formação especializada indicado 
no ponto 5.1.3 do anexo V, e desde que a 
qualificação especializada anterior tenha já 
sido obtida pelo profissional. Os 
Estados-Membros devem assegurar que a 
dispensa concedida não vá além de um 
terço da duração mínima dos ciclos de 
formação médica especializada referidos 
no ponto 5.1.3 do anexo V.

Alteração 97
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 19 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 25 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão tem poderes para, nos 
termos do artigo 58.º-A, adotar atos 
delegados com vista à adaptação dos

5. A Comissão tem poderes para, nos 
termos do artigo 58.º-A, adotar atos 
delegados com vista à adaptação dos
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períodos mínimos de formação referidos 
no ponto 5.1.3 do anexo V ao progresso 
científico e técnico.

requisitos de formação referidos no 
ponto 5.1.3 do anexo V ao progresso 
científico e técnico.

Alteração 98
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 20 – parte introdutória
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 26

Texto da Comissão Alteração

20) No artigo 26.º, o segundo parágrafo
passa a ter a seguinte redação:

20) O artigo 26.º passa a ter a seguinte 
redação:

Alteração 99
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 20
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 26 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de incluir, no ponto 5.1.3 do 
anexo V, novas especializações médicas 
comuns a pelo menos um terço dos 
Estados-Membros, tendo em vista a 
atualização da presente diretiva à luz da 
evolução das legislações nacionais.

Os títulos de formação de médico 
especialista referidos no artigo 21.º são 
os que, sendo emitidos ou reconhecidos
pelas autoridades ou organismos 
competentes indicados no ponto 5.1.2 do 
Anexo V, correspondam, para a 
formação especializada em causa, às 
denominações em vigor nos diferentes 
Estados-Membros e figuram no ponto 
5.1.3 do Anexo V.
A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de incluir, no ponto 5.1.3 do 
anexo V, novas especializações médicas 
comuns a pelo menos um terço dos 
Estados-Membros, tendo em vista a 
atualização da presente diretiva à luz da 
evolução das legislações nacionais.

Alteração 100
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 22 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
uma formação escolar geral de 10 anos 
comprovada por um diploma, certificado 
ou outro título emitido pelas autoridades ou 
organismos competentes de um Estado-
Membro, ou por um certificado 
comprovativo da aprovação em exame de 
admissão, de nível equivalente, às escolas 
de enfermagem.

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe:

a) A titularidade de um diploma, 
certificado ou outro título de formação 
que dá acesso, com base numa formação 
escolar geral de 12 anos, a universidades 
ou a institutos de ensino superior de nível 
reconhecido como equivalente; ou
b) Uma formação escolar geral de pelo 
menos 10 anos comprovada por um 
diploma, certificado ou outro título emitido 
pelas autoridades ou organismos 
competentes de um Estado-Membro, ou 
por um certificado comprovativo da 
aprovação em exame, de nível equivalente, 
que dá acesso às escolas profissionais de 
enfermagem.

Alteração 101

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 22 – alínea c-A) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O n.º 4 passa a ter a seguinte 
redação:
«4. O ensino teórico define-se como a 
vertente da formação em enfermagem 
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através da qual os candidatos a 
enfermeiro adquirem os conhecimentos, 
as aptidões e as competências 
profissionais exigidas nos n.ºs 6 e 6-A. 
Esta formação é ministrada pelo pessoal 
docente de cuidados de enfermagem, 
bem como por outras pessoas 
competentes, em universidades, institutos 
de ensino superior de nível reconhecido 
como equivalente ou escolas profissionais 
de enfermagem.».

Alteração 102

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 22 – alínea c-B) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(c-B) O n.º 5 passa a ter a seguinte 
redação:
«5. O ensino clínico define-se como a 
vertente da formação em enfermagem 
através da qual o candidato a 
enfermeiro aprende, no seio de uma 
equipa e em contacto direto com um 
indivíduo em bom estado de saúde ou 
doente e/ou uma coletividade, a planear, 
dispensar e avaliar os cuidados de 
enfermagem globais requeridos, com 
base nos conhecimentos, aptidões e 
competências adquiridas. O candidato a 
enfermeiro aprende não só a trabalhar 
em equipa, mas também a dirigir uma 
equipa e a organizar os cuidados de 
enfermagem globais, incluindo a 
educação para a saúde destinada a 
indivíduos e a pequenos grupos no seio 
da instituição de saúde ou da 
coletividade.

Alteração 103
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 22 – alínea c-C) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) É aditado o número seguinte:
«6-A. Os títulos de formação de 
enfermeiro responsável por cuidados 
gerais comprovam que a pessoa em 
questão é capaz de aplicar, pelo menos, os 
seguintes conhecimentos, aptidões e 
competências fundamentais, 
independentemente do facto de a 
formação ter tido lugar numa 
universidade, num instituto de ensino 
superior de nível reconhecido como 
equivalente ou numa escola profissional 
de enfermagem:
a) Competência para diagnosticar 
independentemente os cuidados de 
enfermagem necessários, usando os 
conhecimentos teóricos e clínicos atuais, e 
para planear, organizar e ministrar 
cuidados de enfermagem, ao tratar de 
doentes, com base nos conhecimentos e 
aptidões adquiridos nos termos do n.º 6, 
alíneas a), b) e c);
b) Competência para colaborar 
eficazmente com outros agentes do setor 
da saúde, nomeadamente a participação 
na formação prática de pessoal de saúde, 
com base nos conhecimentos e nas 
aptidões adquiridos nos termos do n.º 6, 
alíneas d) e e); 
c) Competência para habilitar pessoas, 
famílias e grupos a adotar estilos de vida 
saudáveis e autoministrar cuidados, com 
base nos conhecimentos e aptidões 
adquiridos nos termos do n.º 6, alíneas a) 
e b).
d) Competência para encetar 
independentemente medidas imediatas de 
preservação da vida e empreender 
medidas em situações de crise e 
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catástrofe;
e) Competência para, de forma 
independente, dar conselhos, instruções e 
apoio a pessoas que necessitam de 
cuidados e às suas figuras de vinculação;
f) Competência para, de forma 
independente, garantir a qualidade dos 
cuidados de enfermagem e avaliar os 
cuidados de enfermagem;
g) Competência para, de forma 
abrangente, comunicar profissionalmente 
e cooperar com outros profissionais de 
saúde.».

Alteração 104

Proposta de diretiva
Artigo 1 – alínea d)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 7 

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de especificar:

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de especificar:

a) A adequação dos conhecimentos das 
ciências em que se baseiam os cuidados 
gerais de enfermagem referidos na 
alínea a) do n.º 6, tendo em conta o 
progresso científico e tecnológico e as 
competências necessárias que tais 
conhecimentos devem implicar, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico e a evolução recente no 
domínio da educação;

a) A adequação dos conhecimentos das 
ciências em que se baseiam os cuidados 
gerais de enfermagem referidos na 
alínea a) do n.º 6 e no n.º 6-A, tendo em 
conta o progresso científico e tecnológico e 
as competências necessárias que tais 
conhecimentos devem implicar, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico e a evolução recente no 
domínio da educação;

(b) O nível de suficiência da compreensão 
dos conhecimentos referidos na alínea a) 
do n.º 6 e as competências necessárias 
resultantes dessa compreensão, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico e a evolução recente no 
domínio da educação; 

b) O nível de suficiência da compreensão 
dos conhecimentos referidos na alínea a) 
do n.º 6 e no n.º 6-A e as competências 
necessárias resultantes dessa compreensão, 
em consonância com o progresso científico 
e tecnológico e a evolução recente no 
domínio da educação;

c) O nível de suficiência da compreensão c) O nível de suficiência da compreensão 
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dos conhecimentos referidos na alínea b) 
do n.º 6 e as competências necessárias 
resultantes desses conhecimentos, em 
consonância com o progresso científico e a 
evolução recente no domínio da educação;

dos conhecimentos referidos na alínea b) 
do n.º 6 e no n.º 6-A e as competências 
necessárias resultantes desses 
conhecimentos, em consonância com o 
progresso científico e a evolução recente 
no domínio da educação;

d) A adequação da experiência clínica 
referida na alínea c) do n.º 6 e as 
competências necessárias resultantes dessa 
experiência clínica adequada, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico e a evolução recente no 
domínio da educação.

d) A adequação da experiência clínica 
referida na alínea c) do n.º 6 e no n.º 6-A e 
as competências necessárias resultantes 
dessa experiência clínica adequada, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico e a evolução recente no 
domínio da educação.

Alteração 105

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 23 – alínea a-A) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 33 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

(a-A) É suprimido o n.º 2;

Alteração 106

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 23 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem reconhecer 
os títulos de formação de enfermeiro 
concedidos na Polónia a enfermeiros que 
tenham completado a formação antes de 1 
de maio de 2004, que não satisfaçam os 
requisitos mínimos de formação 
estabelecidos no artigo 31.º, comprovados 
por um diploma de bacharelato obtido com 
base no programa especial de atualização 
previsto no artigo 11.º da Lei de 20 de abril 
de 2004 que altera a Lei sobre as profissões 

3. Os Estados-Membros devem reconhecer 
os títulos de formação de enfermeiro 
concedidos na Polónia a enfermeiros que 
tenham completado a formação antes de 1 
de maio de 2004, que não satisfaçam os 
requisitos mínimos de formação 
estabelecidos no artigo 31.º, comprovados 
por um diploma de bacharelato obtido com 
base no programa especial de atualização 
previsto no artigo 11.º da Lei de 20 de abril 
de 2004 que altera a Lei sobre as profissões 
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de enfermeiro e parteira e outros atos 
jurídicos (Jornal Oficial da República da 
Polónia de 30 de abril de 2004, n.º 92, 
ponto 885) e no Regulamento do 
Ministério da Saúde, de 12 de abril 
de 2010, que altera o Regulamento do 
Ministério da Saúde, de 11 de maio 
de 2004, sobre as condições detalhadas de 
ensino ministrado a enfermeiros e parteiras 
que possuam um certificado do ensino 
secundário (exame final — «matura») e 
sejam diplomados de «liceus médicos» ou 
de escolas profissionais de medicina que 
formem enfermeiros e parteiras, (Jornal 
Oficial da República da Polónia de 21 de 
Abril de 2010, n.º 65, ponto 420), com o 
objetivo de verificar se o interessado 
possui um nível de conhecimentos e 
competências comparável ao dos 
enfermeiros que possuem as qualificações 
enumeradas, para a Polónia, no ponto 
5.2.2. do anexo V.

de enfermeiro e parteira e outros atos 
jurídicos (Jornal Oficial da República da 
Polónia de 30 de abril de 2004, n.º 92, 
ponto 885) e no Regulamento do 
Ministério da Saúde, de 11 de maio de 
2004, sobre as condições detalhadas de 
ensino ministrado a enfermeiros e parteiras 
que possuam um certificado de ensino 
secundário (exame final - «matura») e 
sejam diplomados de «liceus médicos» ou 
de escolas profissionais de medicina que 
formem enfermeiros e parteiras (Jornal 
Oficial da República da Polónia de 13 de 
maio de 2004, n.º 110, ponto 1170, com as 
alterações introduzidas), substituído pelo 
artigo 55.º, n.º 2, da Lei de 15 de julho de 
2011 sobre as profissões de enfermeiro e 
parteira (Jornal Oficial da República da 
Polónia de 23 de agosto de 2011, n.º 174, 
ponto 1039), e no Regulamento do 
Ministério da Saúde, de 14 de junho de 
2012, sobre as condições detalhadas de 
cursos de ensino superior ministrados a 
enfermeiros e parteiras que possuam um 
certificado do ensino secundário (exame 
final — «matura») e sejam diplomados de 
escolas secundárias médicas ou de escolas 
pós-secundárias que formem enfermeiros 
e parteiras (Jornal Oficial da República 
da Polónia de 6 de julho de 2012, ponto 
770), com o objetivo de verificar se o 
interessado possui um nível de 
conhecimentos e competências comparável 
ao dos enfermeiros que possuem as 
qualificações enumeradas, para a Polónia, 
no ponto 5.2.2. do anexo V.

Alteração 107

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 24 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 34 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A formação de base de dentista deve 2. A formação de base de dentista deve 
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compreender um mínimo de cinco anos de 
estudos teóricos e práticos a tempo inteiro, 
que podem igualmente ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes, 
ministrados numa universidade ou instituto 
superior de nível equivalente ou sob a 
orientação de uma universidade e que 
correspondam, pelo menos, ao programa 
constante do ponto 5.3.1 do anexo V.

compreender um mínimo de cinco anos de 
estudos a tempo inteiro, que podem, 
complementarmente, ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes, 
compreendendo, pelo menos, 5000 horas 
de estudos teóricos e práticos, ministrados 
numa universidade ou instituto superior de 
nível equivalente ou sob a orientação de 
uma universidade e que correspondam, 
pelo menos, ao programa constante do 
ponto 5.3.1 do anexo V.

Alteração 108

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 25 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 35 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

«Os cursos de dentista especialista a tempo 
inteiro devem ter a duração mínima de três 
anos, que podem igualmente ser expressos 
sob a forma de créditos ECTS 
equivalentes, sob a orientação das 
autoridades ou organismos competentes. 
Implicam a participação pessoal do dentista 
candidato a especialista na atividade e nas 
responsabilidades do estabelecimento em 
causa.

«Os cursos de dentista especialista a tempo 
inteiro devem ter a duração mínima de três 
anos, que, como critério adicional, podem 
igualmente ser expressos sob a forma de 
créditos ECTS equivalentes, sob a 
orientação das autoridades ou organismos 
competentes. Implicam a participação 
pessoal do dentista candidato a especialista 
na atividade e nas responsabilidades do 
estabelecimento em causa.».

Alteração 109

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 26 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A formação de veterinário compreende um 
mínimo de cinco anos de estudos teóricos e 
práticos a tempo inteiro, que podem 
igualmente ser expressos sob a forma de 
créditos ECTS equivalentes, ministrados 

«A formação de veterinário compreende 
um mínimo de cinco anos de estudos 
teóricos e práticos a tempo inteiro, que, 
como critério adicional, podem igualmente 
ser expressos sob a forma de créditos 
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numa universidade ou instituto superior de 
nível equivalente ou sob a orientação de 
uma universidade, e que correspondam, 
pelo menos, ao programa constante do 
ponto 5.4.1 do anexo V.

ECTS equivalentes, ministrados numa 
universidade ou instituto superior de nível 
equivalente ou sob a orientação de uma 
universidade, e que correspondam, pelo 
menos, ao programa constante do 
ponto 5.4.1 do anexo V.

Alteração 110

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 26 – alínea a-A) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 38 – n.º3

Texto da Comissão Alteração

(a-A) O n.º 3 passa a ter a seguinte 
redação:
«3. A formação de veterinário garante 
que o interessado adquiriu os 
conhecimentos e as competências 
seguintes:
a) Conhecimentos adequados das 
ciências em que assentam as atividades 
de veterinário;
b) Conhecimentos adequados da 
estrutura e das funções dos animais de 
boa saúde, da sua criação, da sua 
reprodução, da sua higiene em geral, 
bem como da sua alimentação, incluindo 
a tecnologia aplicada no fabrico e 
conservação dos alimentos que 
correspondam às suas necessidades;
c) Conhecimentos adequados nos 
domínios do comportamento e da 
proteção dos animais;
d) Conhecimentos adequados das causas, 
natureza, desenvolvimento, efeitos, 
diagnósticos e tratamento das doenças 
dos animais quer sejam considerados 
individualmente, quer em grupos; entre 
estes, um conhecimento especial das 
doenças transmissíveis ao homem;
e) Conhecimentos adequados de 
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medicina preventiva;
e-A) As aptidões necessárias à recolha, 
acondicionamento, conservação e 
transporte de amostras, à realização de 
análises laboratoriais elementares e à 
interpretação dos resultados das análises;
f) Conhecimentos adequados da higiene 
e da tecnologia aplicada na obtenção, 
fabrico e colocação em circulação de 
géneros alimentícios animais ou de 
origem animal destinados ao consumo 
humano, assegurando as aptidões 
necessárias à compreensão e explicação 
de boas práticas de higiene nas 
explorações agrícolas, e à participação em 
inspeções sanitárias ante e post mortem;
f-A) Conhecimentos dos princípios gerais 
de epidemiologia descritiva, assegurando 
as aptidões necessárias à participação 
num inquérito epidemiológico;
f-B) As aptidões necessárias à 
participação em programas de prevenção 
e controlo de doenças zoonóticas, 
contagiosas, emergentes e reemergentes;
f-C) As aptidões necessárias à utilização 
responsável e razoável de produtos 
veterinários destinados à prevenção, 
tratamento, controlo ou erradicação de 
agentes prejudiciais aos animais, ou de 
doenças dos animais, a fim de evitar a 
emergência de uma resistência aos 
antibióticos ou a outros produtos, garantir 
a segurança da cadeia alimentar e 
proteger o ambiente e a saúde dos 
animais;
f-D) Conhecimentos das questões 
sanitárias envolvidas na remoção e 
tratamento de carcaças e de resíduos de 
atividades de cuidados de saúde com risco 
infeccioso, e as aptidões necessárias para 
esterilizar o equipamento necessário e 
realizar operações cirúrgicas em 
condições de assepsia adequadas;
f-E) As aptidões necessárias à certificação 
do estatuto sanitário de animais 
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individuais ou de grupos de animais no 
que diz respeito a doenças, de harmonia 
com as normas éticas e profissionais; 
g) Conhecimentos adequados no que diz 
respeito às disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
relativas às matérias acima 
mencionadas;
h) Experiência clínica e prática 
adequada sob orientação adequada.»

Alteração 111

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 26-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) É aditado o artigo seguinte:
«Artigo 38.º-A
Especializações veterinárias
Até ...*, a Comissão deve examinar se, 
além das especializações médicas e 
dentárias, também as especializações 
veterinárias devem ser abrangidas pelo 
âmbito de aplicação da Diretiva 
2005/36/CE, desde sejam reguladas pelo 
menos em um terço dos 
Estados-Membros, e, se necessário, deve 
apresentar uma proposta legislativa.»
* JO: inserir a data correspondente a dois 
anos após a entrada em vigor da presente 
diretiva.

Alteração 112

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 28
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 41.º – n.º 1 – alíneas a) a c)
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Texto da Comissão Alteração

a) Formação a tempo inteiro de parteira de, 
pelo menos, três anos;

a) Formação a tempo inteiro de parteira de, 
pelo menos, três anos, que podem, 
complementarmente, ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes, 
compreendendo, pelo menos, 4500 horas 
de ensino teórico e prático, das quais pelo 
menos um terço de prática clínica direta;

b) Formação a tempo inteiro de parteira de, 
pelo menos, dois anos ou 3600 horas, 
subordinada à posse do título de formação 
de enfermeiro responsável por cuidados 
gerais constante do ponto 5.2.2 do 
anexo V;

b) Formação a tempo inteiro de parteira de, 
pelo menos, dois anos, que podem, 
complementarmente, ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes, 
compreendendo, pelo menos, 3600 horas, 
subordinada à posse do título de formação 
de enfermeiro responsável por cuidados 
gerais constante do ponto 5.2.2 do 
anexo V;

c) Formação a tempo inteiro de parteira de, 
pelo menos, 18 meses ou 3000 horas, 
subordinada à posse do título de formação 
de enfermeiro responsável por cuidados 
gerais constante do ponto 5.2.2 do anexo V 
e seguida de uma prática profissional de 
um ano, pela qual tenha sido emitido um 
certificado nos termos do n.º 2.».

c) Formação a tempo inteiro de parteira de, 
pelo menos, 18 meses, que podem, 
complementarmente, ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes, 
compreendendo, pelo menos, 3000 horas, 
subordinada à posse do título de formação 
de enfermeiro responsável por cuidados 
gerais constante do ponto 5.2.2 do anexo V 
e seguida de uma prática profissional de 
um ano, pela qual tenha sido emitido um 
certificado nos termos do n.º 2.».

Alteração 113
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 28-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 42.º

Texto da Comissão Alteração

O artigo 42.º passa a ter a seguinte 
redação:
«Artigo 42.º
Exercício de atividades profissionais de 
parteira
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1. O disposto na presente secção é 
aplicável às atividades autónomas de 
parteira definidas por cada Estado-
Membro, sem prejuízo do disposto no n.º 
2, exercidas sob os títulos profissionais 
enumerados no ponto 5.5.2 do Anexo V.
2. Os Estados-Membros assegurarão que 
as parteiras estejam habilitadas, pelo 
menos, para o acesso e o exercício das 
seguintes atividades:
a) Informar e aconselhar corretamente 
em matéria de saúde reprodutiva 
feminina, e, nomeadamente, em matéria 
de planeamento familiar;
b) Diagnosticar a gravidez, avaliar e
vigiar a gravidez normal, efetuar os 
exames necessários;
c) Aconselhar ou prescrever os exames 
necessários à identificação mais precoce 
possível da gravidez de risco;
d) Estabelecer programas abrangentes 
de preparação para a paternidade e de 
preparação para o parto;
e) Assistir a parturiente durante o 
trabalho de parto e imediatamente após o 
nascimento e vigiar o estado do feto in 
utero pelos meios clínicos e técnicos 
apropriados;
f) Fazer o parto espontâneo, incluindo, se 
for necessário, a episiotomia, suturas e o
parto em caso de apresentação pélvica;
g) Detetar na mãe ou no filho sinais 
reveladores de anomalias que exijam a 
intervenção de um profissional de saúde 
especializado e auxiliar este último em 
caso de intervenção; tomar as medidas 
de urgência que se imponham na 
ausência do médico, designadamente a 
extração manual da placenta, 
eventualmente seguida de revisão 
uterina manual;
h) Examinar e assistir o recém-nascido; 
tomar todas as iniciativas que se 
imponham em caso de necessidade e 
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praticar, se for caso disso, a reanimação 
imediata;
i) Cuidar da parturiente, vigiar o 
puerpério e dar todos os conselhos 
necessários para tratar do recém-
nascido, garantindo-lhe as melhores 
condições de evolução;
j) Executar os tratamentos prescritos 
pelo médico e prescrever os 
medicamentos necessários no âmbito da 
prática profissional das parteiras;
k) Redigir os documentos clínicos e legais
necessários.»

Alteração 114

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 29-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 43 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

(29-A) No artigo 43.º, é suprimido o n.º 3;

Alteração 115

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 29-B (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 43 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(29-B) No artigo 43.º, o n.º 4 passa a ter a 
seguinte redação:
«4. Os Estados-Membros devem 
reconhecer os títulos de formação de 
parteira concedidos na Polónia a 
parteiras que tenham completado a 
formação antes de 1 de maio de 2004, 
que não satisfaçam os requisitos 
mínimos de formação estabelecidos no 
artigo 40.º, comprovados por um 
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diploma de bacharelato obtido com base 
no programa especial de atualização 
previsto no artigo 11.º da Lei de 20 de 
abril de 2004 que altera a Lei sobre as 
profissões de enfermeiro e parteira e 
outros atos jurídicos (Jornal Oficial da 
República da Polónia de 30 de abril de 
2004, n.º 92, ponto 885) e no 
Regulamento do Ministério da Saúde, de 
11 de maio de 2004, sobre as condições 
detalhadas de ensino ministrado a 
enfermeiros e parteiras que possuam um 
certificado de ensino secundário (exame 
final - «matura») e sejam diplomados de 
«liceus médicos» ou de escolas 
profissionais de medicina que formem 
enfermeiros e parteiras (Jornal Oficial 
da República da Polónia de 13 de maio 
de 2004, n.º 110, ponto 1170, com as 
alterações introduzidas), substituído pelo 
artigo 55.º, n.º 2, da Lei de 15 de julho de 
2011 sobre as profissões de enfermeiro e 
parteira (Jornal Oficial da República da 
Polónia de 23 de agosto de 2011, n.º 174, 
ponto 1039), e no Regulamento do 
Ministério da Saúde, de 14 de junho de 
2012, sobre as condições detalhadas de 
cursos de ensino superior ministrados a 
enfermeiros e parteiras que possuam um 
certificado do ensino secundário (exame 
final — «matura») e sejam diplomados de 
escolas secundárias médicas ou de escolas 
pós-secundárias que formem enfermeiros 
e parteiras (Jornal Oficial da República 
da Polónia de 6 de julho de 2012, ponto 
770), com o objetivo de verificar se o 
interessado possui um nível de 
conhecimentos e competências 
comparável ao dos enfermeiros que 
possuem as qualificações enumeradas, 
para a Polónia, no ponto 5.2.2. do anexo 
V.

Alteração 116

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 30 – alínea a)
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 44 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

O título de formação de farmacêutico 
sanciona uma formação de, pelo menos, 
cinco anos, que podem igualmente ser 
expressos sob a forma de créditos ECTS 
equivalentes, dos quais, no mínimo:

O título de formação de farmacêutico 
sanciona uma formação de, pelo menos, 
cinco anos, que, como critério adicional,
podem igualmente ser expressos a título 
adicional sob a forma de créditos ECTS 
equivalentes, dos quais, no mínimo:

Alteração 117
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 30 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 44 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No fim do ensino teórico e prático, seis 
meses de estágio em farmácia aberta ao 
público ou num hospital, sob a orientação 
do serviço farmacêutico desse hospital.

b) Durante ou no fim do ensino teórico e 
prático, seis meses de estágio em farmácia 
aberta ao público ou num hospital, sob a 
orientação do serviço farmacêutico desse 
hospital.

Alteração 118
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 31 
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 45 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(31) No n.º 2 do artigo 45.º, é aditada a 
alínea h) seguinte:

(31) O n.º 2 do artigo 45.º passa a ter a 
seguinte redação:

«2. Os Estados-Membros assegurarão 
que os titulares de um título de formação 
em farmácia, de nível universitário ou 
reconhecido como equivalente, que 
satisfaça as condições do artigo 44.º, 
estejam habilitados, pelo menos, para o 
acesso e o exercício das atividades 
seguintes, sob reserva, se for caso disso, 
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da exigência de experiência profissional 
complementar:
a) Preparação da forma farmacêutica 
dos medicamentos;
b) Fabrico e controlo de medicamentos;
c) Controlo de medicamentos num 
laboratório de ensaio de medicamentos;
d) Armazenamento, conservação e 
distribuição de medicamentos na fase do 
comércio por grosso;
e) Fornecimento, preparação, ensaio, 
armazenamento e distribuição de 
medicamentos seguros e de alta 
qualidade em farmácias abertas ao 
público;
f) Preparação, ensaio, armazenamento e 
distribuição de medicamentos em 
hospitais;
g) Acompanhamento de tratamentos 
medicamentosos e difusão de 
informações e conselhos sobre 
medicamentos e questões relacionadas 
com a saúde, em cooperação com 
médicos;

h) Notificação de reações adversas a 
produtos farmacêuticos às autoridades 
competentes.

h) Notificação de reações adversas a 
produtos farmacêuticos às autoridades 
competentes;

h-A) Apoio personalizado a doentes que
aplicam a sua própria medicação;
h-B) Contribuição para campanhas de 
saúde pública institucionais.»

Alteração 119
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A duração da formação de arquiteto 
deve ser de pelo menos seis anos, que 

1. A formação de arquiteto deve 
compreender:
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podem igualmente ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes. A 
formação num Estado-Membro deve 
compreender um dos componentes 
seguintes:
a) Pelo menos quatro anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional 
remunerado de pelo menos dois anos;

a) Pelo menos cinco anos, no total, de 
estudos a tempo inteiro numa universidade 
ou estabelecimento de ensino comparável. 
Esta formação deverá ser comprovada 
pela aprovação num exame de nível 
universitário; ou

b) Pelo menos cinco anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional 
remunerado de pelo menos um ano.

b) Não menos de quatro anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, acompanhados de um 
certificado comprovativo da realização de 
um estágio profissional de dois anos, nos 
termos do n.º 5.

Alteração 120

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O estágio profissional remunerado tem 
de ser efetuado num Estado-Membro, sob a 
orientação de uma pessoa que ofereça 
garantias suficientes em termos de 
capacidade para ministrar formação 
prática, e após a conclusão dos estudos 
referidos no n.º 1. A realização do estágio 
remunerado deve ser comprovada por um 
certificado, que acompanha o título de 
formação.

3. O estágio profissional tem de ser 
efetuado num Estado-Membro, sob a 
orientação de um arquiteto ou de uma 
pessoa ou de um organismo aprovados 
para o efeito por uma autoridade 
competente que verificou adequadamente 
a sua capacidade para ministrar formação 
prática. A realização do estágio deve ser 
comprovada por um certificado emitido 
por uma autoridade competente, que 
acompanha o título oficial de formação.

Alteração 121
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente artigo, entende-
se por «quadro de formação comum» um 
conjunto comum de conhecimentos, 
aptidões e competências necessários para o 
exercício de uma determinada profissão.
Para efeitos de acesso e exercício dessa 
profissão, um Estado-Membro, no 
respetivo território, deve atribuir aos títulos 
de formação adquiridos com base no 
quadro de formação comum o mesmo 
efeito dos títulos de formação por si 
emitidos, desde que o quadro referido 
cumpra os critérios estabelecidos no n.º 2.
Estes critérios devem respeitar as 
especificações referidas no n.º 3.

1. Para efeitos do presente artigo, entende-
se por «quadro de formação comum» um 
conjunto comum de conhecimentos, 
aptidões e competências necessários para o 
exercício de uma determinada profissão ou 
especialidade de pós-graduação de uma 
profissão regulamentada ao abrigo do 
Capítulo III do Título III. Os requisitos 
podem incluir o número de créditos 
ECTS, mas estes créditos não devem 
constituir os únicos critérios. Para efeitos 
de acesso e exercício dessa profissão, um 
Estado-Membro, no respetivo território, 
deve atribuir aos títulos de formação 
adquiridos com base no quadro de 
formação comum o mesmo efeito dos 
títulos de formação por si emitidos, desde 
que o quadro referido cumpra os critérios 
estabelecidos no n.º 2. Estes critérios 
devem respeitar as especificações referidas 
no n.º 3.

Alteração 122

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A profissão em causa deve estar já 
regulamentada em pelo menos um terço 
de todos os Estados-Membros;

b) O exercício da profissão e/ou a 
formação que dá acesso à profissão 
devem estar regulamentados em pelo 
menos um terço de todos os 
Estados-Membros;

Alteração 123
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O conjunto comum de conhecimentos, 
aptidões e competências deve combinar os 
conhecimentos, aptidões e competências 
definidos nos sistemas de estudos e 
formação aplicáveis em pelo menos um 
terço de todos os Estados-Membros;

c) O conjunto comum de conhecimentos, 
aptidões e competências deve combinar os 
conhecimentos, aptidões e competências 
definidos nos sistemas de estudos e 
formação aplicáveis em pelo menos um 
terço de todos os Estados-Membros; neste 
contexto, é irrelevante se os 
conhecimentos, aptidões e competências 
foram adquiridos no quadro de um curso 
de formação geral numa universidade ou 
instituição de ensino superior ou no 
quadro de um curso de formação 
profissional;

Alteração 124

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os conhecimentos, aptidões e 
competências desse quadro de formação 
comum devem ter como referência os 
níveis do Quadro Europeu de 
Qualificações, definidos no anexo II da 
Recomendação do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativa à instituição do 
Quadro Europeu de Qualificações para a 
aprendizagem ao longo da vida(*);

d) Os conhecimentos, aptidões e 
competências desse quadro de formação 
comum devem ter como referência os 
níveis de qualificação especificados no 
artigo 11.º;

Alteração 125

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) A profissão em causa não deve estar 
abrangida por nenhum outro quadro de 
formação comum nem já regulamentada ao 
abrigo do Capítulo III do Título III;

e) A profissão ou especialidade de pós-
graduação de uma profissão 
regulamentada ao abrigo do Capítulo III 
do Título III em causa não deve estar 
abrangida por nenhum outro quadro de 
formação comum nem já regulamentada ao 
abrigo do Capítulo III do Título III;

Alteração 126

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) O quadro de formação comum deve ser 
elaborado após um processo regular e 
transparente, incluindo as partes 
interessadas dos Estados-Membros em que 
a profissão não esteja regulamentada;

f) O quadro de formação comum deve ser 
elaborado após um processo regular e 
transparente, o que pressupõe que as 
iniciativas que lhe dizem respeito devem 
ser publicadas e empreendidas em 
cooperação próxima com organizações 
profissionais e outros representantes, 
incluindo, se aplicável, em cooperação 
com as partes interessadas dos 
Estados-Membros em que a profissão não 
esteja regulamentada;

Alteração 127

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Os nacionais de qualquer Estado-
Membro devem poder ser elegíveis para a 
obtenção da qualificação profissional ao 
abrigo do quadro de formação comum sem 
terem de se tornar membros ou de se 

g) Os nacionais de qualquer Estado-
Membro devem poder ser elegíveis para a 
obtenção da qualificação profissional ao 
abrigo do quadro de formação comum sem 
terem previamente de se tornar membros 
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inscrever numa organização profissional. ou de se inscrever numa organização 
profissional.

Alteração 128

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 35-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) No artigo 49.º-A, é inserido o 
número seguinte:
«2-A. A Comissão deve considerar as 
sugestões e os projetos de documentos 
apresentados por associações 
profissionais e Estados-Membros, a fim 
de determinar se reúnem as condições 
previstas no n º 2, e deve convidar todos os 
Estados-Membros a avaliar as possíveis 
implicações da introdução de um quadro 
comum de formação, e a identificar os 
organismos a quem pode ser oferecido 
esse quadro. Neste contexto, os 
Estados-Membros devem considerar se, e 
em que medida, esses quadros comuns de 
formação podem ser oferecidos no 
contexto de um curso de formação geral 
numa universidade ou numa instituição 
de ensino superior ou no contexto de um 
curso de formação profissional.»

Alteração 129

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 35-B (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-B – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-B) No artigo 49.º-A, é inserido o 
número seguinte:
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«3-A. O intercâmbio de informações entre 
as autoridades competentes dos diferentes 
Estados-Membros, nos termos do presente 
artigo, deve ocorrer através do IMI.»

Alteração 130

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir a 
realização dos controlos dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
autoridade competente depois de tomadas 
as decisões referidas no artigo 4.º-D, no 
artigo 7.º, n.º 4, e no artigo 51.º, n.º 3, e se 
existir uma dúvida séria e concreta sobre a 
suficiência dos conhecimentos linguísticos 
do profissional em causa no âmbito das 
atividades profissionais que pretende 
exercer.

Os Estados-Membros devem garantir a 
realização da verificação linguística sob a 
supervisão de uma autoridade competente 
depois de tomadas as decisões referidas no 
artigo 4.º-D, no artigo 7.º, n.º 4, e no artigo 
51.º, n.º 3, e se existir uma dúvida séria e 
concreta sobre a suficiência dos 
conhecimentos linguísticos do profissional 
em causa no âmbito das atividades 
profissionais que pretende exercer. Se 
relativamente a uma profissão específica, 
não existir uma autoridade competente, os 
Estados-Membros devem garantir que 
existe um organismo reconhecido, que é 
capaz de realizar uma verificação 
linguística. 

No caso das profissões com impacto na 
segurança dos doentes, os 
Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
realizarem controlos dos conhecimentos 
linguísticos abrangendo todos os 
profissionais em causa, se tais controlos 
forem expressamente solicitados pelo 
sistema nacional de saúde ou, no caso dos 
profissionais por conta própria não 
inscritos no sistema nacional de saúde, 
por organizações nacionais de doentes 
representativas.

No caso das profissões com impacto na 
saúde pública ou na segurança dos 
doentes, podem ser organizadas 
verificações linguísticas, abrangendo todos 
os profissionais em causa, sob a supervisão 
da autoridade competente.  

Essa verificação linguística deve ocorrer 
após o reconhecimento das qualificações 
profissionais, mas antes da concessão do 
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acesso à profissão em questão.
O controlo dos conhecimentos linguísticos
fica limitado ao conhecimento de uma das 
línguas oficiais do Estado-Membro, 
escolhida pelo profissional em causa. Deve 
ser proporcional à atividade a exercer e
gratuito para o profissional. O profissional 
em causa deve poder recorrer dos
resultados desse controlo junto dos 
tribunais nacionais.

A verificação linguística fica limitada ao 
conhecimento de uma das línguas oficiais 
do lugar onde o requerente pretende 
estabelecer-se ou pretende prestar 
serviços, escolhida pelo profissional em 
causa. Deve ser proporcional à atividade a 
exercer e gratuita para o profissional. As 
provas apresentadas pelos profissionais, 
que certificam o seu conhecimento da 
língua, devem ser tidas em conta. O 
profissional em causa deve poder recorrer 
dos resultados dessa verificação junto dos 
tribunais nacionais.

Alteração 131

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 39
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-A – Título 

Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento do estágio profissional 
remunerado

Reconhecimento do estágio profissional

Alteração 132

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 39
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-A 

Texto da Comissão Alteração

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o Estado-
Membro de origem reconhece o estágio 
profissional remunerado realizado noutro 
Estado-Membro e certificado por uma 
autoridade competente desse Estado.

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o Estado-
Membro de origem reconhece o estágio 
profissional realizado noutro Estado-
Membro e certificado por uma autoridade 
competente desse Estado. Os 
Estados-Membros podem limitar a 
duração máxima de um estágio 
profissional realizado em outro Estado-
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Membro. O reconhecimento do estágio 
profissional não substitui um exame que 
deva ser feito  a fim de adquirir o acesso à 
profissão em questão.

Alteração 133

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – parágrafo 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes de um 
Estado-Membro devem comunicar às 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e à Comissão a 
identidade de um profissional que tenha
sido proibido pelas autoridades ou tribunais 
nacionais de exercer, mesmo que 
temporariamente, no território desse 
Estado-Membro, as atividades 
profissionais que se seguem:

1. As autoridades competentes de um 
Estado-Membro devem comunicar às 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e à Comissão a 
identidade de um profissional que tenha
visto limitado ou proibido pelas 
autoridades ou tribunais nacionais, mesmo 
que temporariamente, o seu exercício, no 
território desse Estado-Membro, das
atividades profissionais que se seguem:

Alteração 134

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Médico de clínica geral detentor de um 
dos títulos de formação referidos no 
ponto 5.1.4 do anexo V;

a) Médico detentor de um dos títulos de 
formação referidos nos pontos 5.1.1, 5.1.3 
e 5.1.4 do anexo V;

Alteração 135

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Médico especialista detentor de um dos 
títulos referidos no ponto 5.1.3 do 
anexo V;

Suprimido

Alteração 136

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Profissões setoriais passíveis de 
reconhecimento nos termos do artigo 10.º;

Alteração 137

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea j-a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Membros de profissões que não são 
abrangidas pela Diretiva 2006/123/CE e 
com impacto na saúde e na segurança 
públicas. 

Alteração 138

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea j-b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-B) Profissionais sujeitos ao sistema 
geral de reconhecimento, nos termos dos 
Capítulos I e II do Título III, com impacto 
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na segurança dos doentes.

Alteração 139

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A informação referida no primeiro 
parágrafo deve ser enviada no prazo 
máximo de três dias a contar da data de 
adoção da decisão que proíbe o
profissional em causa de exercer uma 
determinada atividade profissional.

A informação referida no primeiro 
parágrafo deve ser enviada, através do 
IMI, no prazo máximo de 48 horas a 
contar da data de adoção da decisão que
limita ou proíbe ao profissional em causa o 
seu exercício de uma determinada 
atividade profissional.

Alteração 140

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 é também aplicável ao 
intercâmbio de dados relativos a 
requerentes condenados devido à 
prestação de falsa informação, 
nomeadamente a apresentação de falsos 
títulos de formação, estudos ou 
experiência profissional. 

Alteração 141

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O tratamento de dados pessoais para 
efeitos das trocas de informações previstas 
nos n.ºs 1 e 2 é efetuado em conformidade 
com as Diretivas 95/46/CE e 2002/58/CE. 
O tratamento de dados pessoais por parte 
da Comissão é efetuado em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 45/2001.

3. O tratamento de dados pessoais para 
efeitos das trocas de informações previstas 
nos n.ºs 1 e 2 é efetuado em conformidade 
com as Diretivas 95/46/CE e 2002/58/CE. 
O tratamento de dados pessoais por parte 
da Comissão é efetuado em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 45/2001. Em 
qualquer caso, os dados incluídos no 
alerta devem limitar-se a indicar a 
identidade do profissional, a data de envio 
do alerta e, se aplicável, a duração da 
limitação ou proibição.

Alteração 142

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42 
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os alertas recebidos de outros 
Estados-Membros, autoridades 
competentes e organismos profissionais, e 
o seu conteúdo devem permanecer 
confidenciais, a menos que os dados 
sejam divulgados nos termos da legislação 
nacional do Estado-Membro que envia o 
alerta.

Alteração 143

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42 
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os dados referentes a alertas só 
podem permanecer no sistema IMI 
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enquanto são válidos.

Alteração 144

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42 
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os alertas devem ser suprimidos no 
prazo de 24 horas a contar da data de 
adoção da decisão de revogação.

Alteração 145

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão adota atos de execução com 
vista à aplicação do mecanismo de alerta. 
O ato de execução inclui disposições sobre 
as autoridades competentes para enviar 
e/ou receber alertas, alertas 
complementados com informações 
suplementares, a retirada e o cancelamento 
de alertas, direitos de acesso aos dados, 
formas de corrigir as informações 
constantes dos alertas, medidas para 
garantir a segurança do tratamento dos 
dados e períodos de conservação de dados. 
Os atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º.

5. A Comissão adota atos de execução com 
vista à aplicação do mecanismo de alerta. 
O ato de execução inclui disposições sobre 
as autoridades competentes para enviar
e/ou receber alertas, alertas 
complementados com informações 
suplementares, a retirada e o cancelamento 
de alertas, direitos de acesso aos dados, 
formas de corrigir as informações 
constantes dos alertas, medidas para 
garantir a segurança do tratamento dos
dados e períodos de conservação de dados. 
Os atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 58.º.

Alteração 146

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 43
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
disponibilização em linha e a atualização 
periódica, através dos balcões únicos, das 
informações seguintes:

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
disponibilização em linha e a atualização 
periódica das informações seguintes, 
através das autoridades competentes ou 
dos balcões únicos, que devem dispor de 
pessoal de apoio especializado para 
aconselhar os cidadãos, incluindo 
aconselhamento presencial:

Alteração 147

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 43
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma lista de todas as profissões 
regulamentadas na aceção do artigo 3.º, 
n.º 1, no Estado-Membro, incluindo os 
contactos das autoridades competentes para 
cada profissão regulamentada e do centro 
de assistência referido no artigo 57.º-B;

a) Uma lista de todas as profissões 
regulamentadas na aceção do artigo 3.º, 
n.º 1, no Estado-Membro, incluindo os 
contactos das autoridades competentes para 
cada profissão regulamentada e do centro 
de assistência e dos balcões únicos 
referidos no artigo 57.º-B;

Alteração 148
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 43
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as informações referidas no n.º 1 sejam 
prestadas de forma clara e exaustiva aos 
utilizadores, facilmente acessíveis à 
distância e por via eletrónica e atualizadas.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as informações referidas no n.º 1 sejam 
prestadas de forma clara e exaustiva aos 
utilizadores, facilmente acessíveis à 
distância e por via eletrónica e atualizadas 
o mais rapidamente possível.



RR\927072PT.doc 85/203 PE494.470v02-00

PT

Alteração 149

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 43
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os balcões únicos e as autoridades 
competentes respondam o mais 
rapidamente possível a qualquer pedido de 
informações dirigido a um balcão único. 
Para este efeito, podem também remeter o 
pedido de informações para os centros de 
assistência mencionados no artigo 57.º-B e 
informar o cidadão em causa desse 
procedimento.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os pedidos de informações dirigidos 
aos balcões únicos e às autoridades 
competentes são tratados o mais 
rapidamente possível. Para este efeito, 
podem também remeter o pedido de 
informações para os centros de assistência 
mencionados no artigo 57.º-B e informar o 
cidadão em causa desse procedimento.

Alteração 150
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 43
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros e a Comissão 
adotam medidas de acompanhamento para 
garantir que os balcões únicos 
disponibilizem as informações referidas no 
n.º 1 nas outras línguas oficiais da UE. Esta 
disposição não afeta a legislação dos 
Estados-Membros sobre a utilização de 
línguas no seu território.

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração 151

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 44
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57-A – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todos os requisitos, procedimentos e 
formalidades relativos às matérias 
abrangidas pela presente diretiva possam 
ser facilmente cumpridos, à distância e por 
via eletrónica, através do balcão único 
correspondente.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todos os requisitos, procedimentos e 
formalidades relativos às matérias 
abrangidas pela presente diretiva possam 
ser facilmente cumpridos, à distância e por 
via eletrónica, através do balcão único 
correspondente, caso sejam abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da Diretiva 
2005/36/CE.

Alteração 152

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 44
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Todos os procedimentos devem ser 
cumpridos em conformidade com o 
disposto na Diretiva 2006/123/CE em 
matéria de balcões únicos. Os prazos 
aplicáveis aos Estados-Membros para 
efeitos de cumprimento dos procedimentos 
ou formalidades previstos na presente 
diretiva têm início na data em que o 
cidadão apresentar o pedido a um balcão 
único.

4. Todos os procedimentos devem ser 
cumpridos em conformidade com o 
disposto na Diretiva 2006/123/CE em 
matéria de balcões únicos. Os prazos 
aplicáveis aos Estados-Membros para 
efeitos de cumprimento dos procedimentos 
ou formalidades previstos na presente 
diretiva têm início na data em que o 
cidadão apresentar, através de um balcão 
único, um pedido completo à autoridade 
competente.

Alteração 153

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 45
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve designar, até 
[inserir data – prazo de transposição], um 
centro de assistência que terá por missão 

1. Cada Estado-Membro deve designar, até 
…*, um centro de assistência que terá por 
missão prestar aos cidadãos e aos centros 
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prestar aos cidadãos e aos centros dos 
outros Estados-Membros a assistência 
necessária em matéria de reconhecimento 
das qualificações profissionais previsto na 
presente diretiva, nomeadamente, 
informações sobre a legislação nacional 
que rege as profissões e o seu exercício, 
legislação social e, se for caso disso, as 
regras deontológicas.

dos outros Estados-Membros a assistência 
necessária em matéria de reconhecimento 
das qualificações profissionais previsto na 
presente diretiva, nomeadamente, 
informações sobre a legislação nacional 
que rege as profissões e o seu exercício, 
legislação social e, se for caso disso, as 
regras deontológicas. Além disso, caso os 
Estados-Membros o considerem 
adequado, os centros de assistência 
podem prestar serviços de apoio à 
autoridade competente, durante a fase 
preliminar, no que diz respeito à 
preparação da documentação necessária 
à obtenção da carteira profissional e ao 
tratamento dessa documentação, nos 
termos do artigo 4.º-A, n.º 5, e do artigo 
4.º-B, nº 2-A.
____________________

* JO: inserir a data correspondente a dois 
anos após a entrada em vigor da presente 
diretiva.

Alteração 154

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 46
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 58 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um Comité 
para o reconhecimento das qualificações 
profissionais. Esse comité é um comité na 
aceção do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

1. A Comissão é assistida por um Comité 
para o reconhecimento das qualificações 
profissionais, que assegura uma adequada 
representação e consulta de peritos tanto 
a nível da União como a nível nacional.
Esse comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Alteração 155

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 47-A (novo)
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 58-A – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

- 1. Na elaboração de atos delegados, a 
Comissão esforça-se por consultar os 
interessados pertinentes, por exemplo, 
autoridades competentes, associações 
profissionais, organizações científicas, 
instituições académicas e parceiros 
sociais.

Alteração 156

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 48
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 59 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão, nos termos da respetiva 
legislação nacional, uma lista das 
profissões regulamentadas existentes, até 
[inserir data - fim do período de 
transposição]. Qualquer alteração a esta 
lista de profissões regulamentadas deve 
igualmente ser comunicada sem demora à 
Comissão. A Comissão cria e mantém uma 
base de dados acessível ao público com 
estas informações.

1. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão uma lista das profissões 
regulamentadas existentes no seu 
território, até …*. Qualquer alteração a 
esta lista de profissões regulamentadas 
deve igualmente ser comunicada sem 
demora à Comissão. A Comissão cria e 
mantém uma base de dados, acessível ao 
público, de profissões regulamentadas, 
incluindo uma descrição geral de 
atividades abrangidas por cada profissão.
____________________

* JO: inserir a data correspondente a um 
ano após a data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

Alteração 157

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 48
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 59 – n.º 2 – alínea b)



RR\927072PT.doc 89/203 PE494.470v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

b) Os requisitos têm de ser justificados por
uma razão imperiosa de interesse geral;

b) Os requisitos têm de ser justificados por
razões imperiosas de interesse geral;

Alteração 158
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 48-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 60 – n.º 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(48-A) No artigo 60.°, n.º 1, é aditado o 
parágrafo seguinte:
«A partir de [inserir a data], esse 
levantamento estatístico das decisões 
tomadas deve incluir também as decisões 
de rejeição de acesso parcial adotadas nos 
termos do artigo 4.º-F, n.º 2.» 

Alteração 159
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 48-B (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 60 – n.ºs 3 a 6 (novos)

Texto da Comissão Alteração

(48-B) No artigo 60.º, são aditados os 
números seguintes:
«3. A Comissão deve elaborar um 
relatório relativo à carteira profissional 
europeia como instrumento de 
mobilidade, o mais tardar …*. Se 
necessário, esse relatório pode ser 
acompanhado de uma proposta 
legislativa.
4. Até …**, a Comissão deve adotar uma 
proposta legislativa prevendo o 
alinhamento dos cinco níveis previstos no 
artigo 11.º com os oito níveis do Quadro 
Europeu de Qualificações, bem como a 
incorporação do Sistema Europeu de 
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Transferência e Acumulação de Créditos 
no acervo comunitário.
5. Até …***, a Comissão deve apresentar 
um relatório sobre a conveniência de 
manter as disposições específicas 
previstas no artigo 33.º, n.º 3, e no artigo 
33.º-A ou não. 
6. A partir de …****, e, posteriormente, 
de três em três anos, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre os resultados 
da revisão periódica das disposições do 
anexo V da presente diretiva, em 
conformidade com os objetivos e os 
requisitos de adaptação previstos no 
artigo 24.º, n.º 4, no artigo 25.º, n.º 5, no 
artigo 26.º, n.º 2º, no artigo 31.º, n.ºs 2 e 7, 
no artigo 34.º, n. º s 2 e 4, no artigo 35.º, 
n.º 4, no artigo 38.º, n.ºs 1 e 4, no artigo 
40.º, n.ºs 1 e 4, no artigo 44.º, n.ºs 2 e 4, e 
no artigo 46.º, n.º 4.» 
____________________

* JO: inserir a data correspondente a três 
anos após a data de entrada em vigor da 
presente diretiva.
** JO: inserir a data correspondente a 
dois anos após a data de entrada em vigor 
da presente diretiva. 
*** JO: inserir a data correspondente a 
dois anos após a data de entrada em vigor 
da presente diretiva. 
**** JO: inserir a  data de entrada em 
vigor da presente diretiva.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A mobilidade profissional é um elemento determinante para a competitividade e o emprego na 
Europa e é parte integrante da Estratégia Europa 2020 e do Ato para o Mercado Único. No 
entanto, a mobilidade continua a ser reduzida, devido à ausência de regras claras e simples 
para o reconhecimento das qualificações profissionais, apesar de o quadro jurídico europeu 
remontar aos anos 70. Assim, a grande maioria dos recursos dos cidadãos junto dos centros de 
"SOLVIT" apontam dificuldades de reconhecimento das suas qualificações, tendo em vista o 
exercício da sua profissão noutro Estado-Membro da União.

O direito fundamental à livre circulação ainda não é um dado adquirido e a presente proposta 
legislativa deve contribuir para esse processo mediante a simplificação dos procedimentos 
para os cidadãos que pretendam mudar-se, garantindo, ao mesmo tempo, um elevado nível de 
qualidade e segurança aos consumidores, pacientes, trabalhadores e demais cidadãos da UE e 
reforçando a confiança entre Estados-Membros.

Esta simplificação e confiança passam também  por uma adaptação regular dos requisitos 
comuns de formação das profissões que beneficiam de reconhecimento automático, e, a prazo, 
pelo aumento do número destas profissões, que, atualmente, são apenas sete dentre as mais de 
800 profissões regulamentadas na UE.

Este processo é concebido em paralelo com o movimento iniciado pelo processo de Bolonha, 
que aproxima progressivamente, e de modo flexível, os critérios e as definições das 
formações, consentindo, todavia, uma total autonomia em matéria de organização aos Estados 
e às instituições envolvidas.  A melhoria do reconhecimento das qualificações deve assentar 
neste acervo e modernizar-se através da consulta e da concertação o mais abertas possível 
entre as autoridades competentes, as associações profissionais, as instituições académicas e os 
parceiros sociais.

Estamos perante um enorme desafio quer para o potencial do mercado único quer para a 
própria existência da cidadania europeia. É neste sentido que a proposta de reformulação foi 
identificada, na sequência da adoção do Ato para o Mercado Único, como uma das doze 
alavancas para estimular o crescimento e reforçar a confiança mútua dos cidadãos europeus.

Esta é a razão que leva a relatora a acolher favoravelmente a proposta da Comissão, que 
contém ideias importantes para enfrentar este desafio, e, designadamente, a criação de uma 
carteira profissional, que defende desde 2007. Cumpre ainda sublinhar o espírito de partilha e 
de escuta entre as instituições e as partes interessadas que presidiu à elaboração da presente 
proposta, o que permitiu a redação de um texto coerente e, de uma maneira geral, bem 
recebido, apesar de importantes questões ainda carecerem de aperfeiçoamento.

FACILITAR AS DILIGÊNCIAS

A relatora saúda a introdução de uma carteira profissional, numa base voluntária. Este 
procedimento, que deve coexistir com o sistema convencional, baseia-se na rede IMI, e é, por 
conseguinte, totalmente desmaterializado. O recurso a este procedimento visa simplificar as 
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diligências quer para os profissionais quer para as autoridades competentes, assegurando, 
simultaneamente, um elevado nível de fiabilidade das informações transmitidas e uma melhor 
comunicação entre os Estados-Membros, o que contribui para o reforço da confiança mútua.

Contudo, na primeira fase implementação do sistema, o prazo de processamento deve ser 
alargado, para garantir um funcionamento correto e uma melhor qualidade de serviço.
Deveriam também ser facultados estágios de formação, tendo em vista a utilização dos novos 
recursos do IMI. Além destes aspetos práticos, cumpre sublinhar que a carteira profissional 
europeia pode constituir um importante símbolo e um verdadeiro instrumento de cidadania 
europeia.

Com efeito, as falhas do atual sistema são uma importante fonte de transtornos e de frustração 
para os candidatos à mobilidade. Para os apoiar esses candidatos nas suas diligências, é 
essencial que estes possam dispor de fontes de informação fiáveis e eficazes que permitam 
acelerar os processos. Com esse intuito, a relatora considera que é essencial reforçar o papel 
dos centros de assistência e o alargamento da cobertura de balcões únicos em toda a Europa, 
doravante disponíveis para todos os profissionais.

GARANTIR A QUALIDADE, A FIABILIDADE E  A SEGURANÇA

Um dos principais obstáculos à mobilidade reside na falta de confiança sentida pelos 
consumidores, pelos pacientes, pelas autoridades competentes e pelos profissionais. Esta 
apreensão prende-se com a disparidade das formações, dos métodos, das condições de 
exercício e do desconhecimento destas diferenças. Esta falta de confiança é particularmente 
sensível nas profissões abrangidas pelo reconhecimento automático, embora os requisitos 
mínimos de formação comuns garantam, na teoria, um nível de qualificação adequada.

A proposta introduz várias pistas para melhorar a situação, nomeadamente através de uma 
maior utilização das possibilidades oferecidas pelo sistema IMI e pela carteira profissional.
Trata-se, designadamente,  da validação dos documentos pela autoridade competente do
Estado-Membro de origem e do mecanismo de alerta em caso de retirada do direito de 
exercício da profissão, que deve ser alargado aos profissionais que recorreram à fraude no 
quadro de um pedido de reconhecimento.

De um modo geral, a confiança mútua nos níveis de qualificações pode ser melhorada através 
da atualização e do aumento regulares do nível dos requisitos de formação, o que exige um 
trabalho periódico de consulta das partes interessadas, para se proceder à adaptação dos 
anexos no rigoroso respeito da autonomia organizacional dos programas.

Como tal, a relatora acolhe favoravelmente as propostas de atualização dos currículos para as 
profissões de enfermeiro, parteira, farmacêutico e arquiteto, sem descurar, porém, as 
dificuldades de adaptação que tal pode gerar em certos Estados-Membros.

No que diz respeito às profissões que não beneficiam de reconhecimento automático, as novas 
disposições relativas ao enquadramento e às provas comuns de formação geram muitas 
expectativas, proporcionais ao fracasso do atual mecanismo de plataforma comum. A relatora 
acredita que estes instrumentos, bem dirigidos e no âmbito de uma ampla consulta, podem 
constituir uma ponte eficaz entre o regime geral e o reconhecimento automático e, 
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consequentemente, facilitar a mobilidade, assegurando, em simultâneo, um elevado nível de 
qualidade e de confiança mútua.

A diretiva pode também introduzir um mecanismo de controlo da qualidade das formações 
dispensadas pelos estabelecimentos no que toca aos requisitos estabelecidos pela diretiva, a 
fim de evitar qualquer dúvida quanto ao verdadeiro valor das formações seguidas.

Assim, tendo em vista o direito de exercício, as verificações linguísticas são uma garantia 
necessária para a segurança dos cidadãos, e, nomeadamente, dos pacientes. O mesmo 
acontece com um mecanismo de controlo da qualidade das formações dispensadas pelos 
estabelecimentos no que toca aos requisitos estabelecidos pela diretiva, a fim de evitar 
qualquer dúvida quanto ao verdadeiro valor das formações seguidas.

Pelo contrário, a relatora entende que disposições como o acesso parcial ou a prorrogação da 
validade da declaração obrigatória para dois anos são suscetíveis de criar situações de dúvida 
e incerteza. Cumpre, pois, permitir que os Estados-Membros recusem o princípio do acesso 
parcial a todas as profissões com implicações em matéria de saúde pública, segurança ou 
vigilância da saúde e, numa primeira fase do sistema e da respetiva implementação, o prazo 
de processamento deve ser alargado, para garantir um funcionamento correto e uma melhor 
qualidade de serviço.

Num momento de crise financeira, económica e social sem precedentes desde o seu 
nascimento, cabe à Europa impulsionar um novo espírito de dinamismo e de inovação com 
base nos valores da unidade, da diversidade e da solidariedade. Para muitos cidadãos, 
especialmente os jovens, atingidos de forma alarmante pelo desemprego, a mobilidade 
profissional pode ser uma necessidade para garantir um futuro e recuperar a confiança no 
projeto europeu.  

Esta reformulação deve concretizar o objetivo de demonstrar aos Estados-Membros, no 
respeito dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, que a legislação europeia, 
ao trazer um verdadeiro valor acrescentado às políticas determinantes para a vida quotidiana 
dos cidadãos, contribui para reforçar a cidadania e a democracia europeias.
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PARECER DA COMISSÃO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS

dirigido à Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 
2005/36/CE relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais e o regulamento 
relativo à cooperação administrativa através do Sistema de Informação do Mercado Interno
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

Relatora de parecer: Licia Ronzulli

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Diretiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro de 2005, 
relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais consolidou e uniformizou os 
sistemas de reconhecimento das qualificações profissionais, até então fragmentados.

A entrada em vigor da referida disposição normativa foi benéfica tanto para os trabalhadores 
como para as empresas. Com efeito, por um lado, a diretiva promoveu e favoreceu a 
mobilidade dos trabalhadores qualificados no mercado de trabalho europeu, contribuindo para 
promover o desenvolvimento de serviços transnacionais. A eliminação de alguns obstáculos à 
mobilidade contribuiu para a construção do mercado único europeu. Por outro lado, facilitou a 
inclusão de perfis profissionais em setores específicos em que, por vezes, se registava um 
hiato considerável entre a procura e a oferta, reduzindo assim, em alguns casos, a carência de 
competências.

O novo contexto contribuiu para o crescimento económico, estimulou a competitividade e 
criou novos empregos.

Todavia, o número de profissionais que decidem exercer a sua profissão num Estado-Membro 
que não o de origem é ainda limitado e a atual situação económica pesa negativamente nas 
perspetivas futuras.

A mobilidade implica um importante aumento de conhecimentos entre os Estados-Membros 
que não pode melhorar senão através de uma abordagem comum tendente a assegurar uma 
elevada qualidade dos percursos educacionais e de formação.

O mercado das profissões está em contínua atualização e muitos empregos tradicionais cedem 
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o passo a novas qualificações que requerem competências e conhecimentos cada vez mais 
específicos.
   
O quadro legislativo do reconhecimento das qualificações profissionais requer, pois, uma 
atualização, a fim de garantir uma maior flexibilidade, um efetivo reconhecimento das reais 
competências adquiridas pelos profissionais e uma redução dos custos administrativos.

A proposta de revisão da Diretiva 2005/36/CE visa simplificar as regras relativas à 
mobilidade dos profissionais no interior da União Europeia, introduzindo como elemento 
inovador uma carteira profissional europeia que permita não só um reconhecimento mais 
simples e rápido das qualificações, mas também uma redução dos custos administrativos.

O novo texto propõe uma atualização dos requisitos mínimos de formação para os médicos, os 
dentistas, os farmacêuticos, os enfermeiros, os obstetras, os veterinários e os arquitetos a fim 
de ter em conta a evolução das referidas profissões e dos correspondentes percursos de 
formação.

Os Estados-Membros deverão, além disso, fornecer uma lista das profissões regulamentadas, 
justificando a necessidade dessa regulamentação. O objetivo final consiste em evitar a criação 
de entraves artificiais à livre circulação das pessoas.
Ter em vista o mérito e a concorrência no setor das profissões liberais, reduzindo os 
obstáculos à entrada e os setores de atividade reservadas às pessoas inscritas em registos ou 
listas, pode ser uma via para favorecer a mobilidade, sobretudo das novas gerações.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A modernização do sistema de 
reconhecimento das qualificações 
profissionais é vital para fomentar o 
crescimento económico e a inovação, 
introduzir uma maior flexibilidade no 
mercado de trabalho e dar resposta à 
escassez demográfica e ao desemprego 
estrutural na UE.
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Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Cinco anos após a adoção da 
carteira profissional europeia, a Comissão 
deve avaliar o impacto da obrigatoriedade 
de uma carteira profissional desta 
natureza e indicar se recomenda outras 
medidas posteriores.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) A carteira deve preencher condições 
específicas de segurança e de proteção de 
dados, devendo ser implementadas as 
garantias necessárias contra o abuso e a 
fraude de dados.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro Estado-
Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro Estado-
Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
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existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de
interesse geral, como no caso de um 
médico ou de outros profissionais de 
saúde, o Estado-Membro deve poder 
recusar o acesso parcial.

existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse público, como a segurança dos 
doentes ou a proteção do consumidor, o 
Estado-Membro deve poder recusar o 
acesso parcial. Neste caso, os 
Estados-Membros podem recusar-se a 
aplicar o princípio do acesso parcial a 
determinadas profissões, nomeadamente 
as profissões no domínio dos serviços de 
saúde ou relacionadas com a saúde 
pública.

Alteração 5
Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2005/36/CE deve abranger 
também os notários. No caso dos pedidos 
de reconhecimento para efeitos de 
estabelecimento, os Estados-Membros 
devem poder impor a prova de aptidão ou 
o estágio de adaptação necessário para 
evitar toda a discriminação nos processos 
de seleção e nomeação nacionais. No caso 
da livre prestação de serviços, os notários 
não devem poder exarar atos autênticos 
nem realizar outras atividades de 
autenticação que requeiram o selo do 
Estado-Membro de acolhimento.

Suprimido

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Afigura-se necessário que os 
notários nomeados pelos 
Estados-Membros nas zonas sob 



PE494.470v02-00 98/203 RR\927072PT.doc

PT

jurisdição nacional, que são obrigados 
por lei a proceder de um modo 
independente e imparcial e que 
asseguram a legalidade dos atos 
legislativos e a segurança jurídica no 
contexto da justiça preventiva, sejam 
excluídos do âmbito de aplicação da 
diretiva. Tendo em conta as funções 
especiais desempenhadas pelos notários 
no sistema judicial, nem o princípio 
fundamental da livre circulação de 
serviços nem o reconhecimento das 
qualificações profissionais obtidas no 
estrangeiro podem ser aplicados à sua 
profissão.

Alteração 7
Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os pedidos de reconhecimento 
apresentados por profissionais provenientes 
de Estados-Membros sem regulamentação 
devem ser tratados da mesma forma que os 
pedidos de profissionais provenientes de 
um Estado-Membro com regulamentação.
As suas qualificações têm de ser 
comparadas com as qualificações exigidas 
no Estado-Membro de acolhimento com 
base nos níveis de qualificação da 
Diretiva 2005/36/CE. Caso existam 
diferenças substanciais, a autoridade 
competente deve poder impor medidas de 
compensação.

(9) Os pedidos de reconhecimento 
apresentados por profissionais provenientes 
de Estados-Membros sem regulamentação 
devem ser tratados da mesma forma que os 
pedidos de profissionais provenientes de 
um Estado-Membro com regulamentação.
As suas qualificações têm de ser 
comparadas com as qualificações exigidas 
no Estado-Membro de acolhimento com 
base nos níveis de qualificação e nos 
critérios objetivos da Diretiva 2005/36/CE.
Caso existam diferenças substanciais, a 
autoridade competente deve poder impor 
medidas de compensação. Os mecanismos 
de controlo das competências teóricas e 
práticas eventualmente requeridas como 
medidas de compensação para o acesso à 
profissão devem garantir e respeitar os 
princípios de transparência e 
imparcialidade.
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Alteração 8
Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Na ausência de harmonização dos 
requisitos mínimos de formação para o 
acesso às profissões regidas pelo regime 
geral, o Estado-Membro de acolhimento 
deve poder continuar a impor medidas de 
compensação. Essas medidas devem ser 
proporcionadas e atender, nomeadamente, 
aos conhecimentos, aptidões e 
competências adquiridos pelo requerente 
no decurso da sua experiência profissional 
ou através da aprendizagem ao longo da 
vida. A decisão de impor medidas de 
compensação deve ser justificada em 
pormenor, de modo a que o requerente 
compreenda melhor a sua situação e possa 
solicitar o exame jurídico dos tribunais 
nacionais no âmbito da Diretiva 
2005/36/CE.

(10) Na ausência de harmonização dos 
requisitos mínimos de formação para o 
acesso às profissões regidas pelo regime 
geral, deve ser dada ao Estado-Membro de 
acolhimento a possibilidade de estabelecer
medidas de compensação. Essas medidas 
devem ser proporcionadas e atender, 
nomeadamente, aos conhecimentos, 
aptidões e competências adquiridos pelo 
requerente no decurso da sua experiência 
profissional ou através da aprendizagem ao 
longo da vida. As razões que motivam a 
decisão de impor medidas de compensação 
devem ser indicadas de forma 
circunstanciada, de modo a que o 
requerente compreenda melhor a sua 
situação e possa solicitar o exame jurídico 
dos tribunais nacionais no âmbito da 
Diretiva 2005/36/CE.

Alteração 9
Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A Diretiva 2005/36/CE deve 
promover um reconhecimento mais 
automático das qualificações de acesso às 
profissões que atualmente dele não 
beneficiam. Esta evolução deve ter em 
conta a competência dos Estados-Membros 
para decidirem as qualificações exigidas 
para o exercício das profissões no seu 
território, bem como o conteúdo e a 
organização dos seus sistemas de ensino e 
formação profissional. As associações e 
organizações profissionais representativas 
a nível nacional e da UE devem ter a 
possibilidade de propor princípios de 
formação comuns, sob a forma de um teste 

(18) A Diretiva 2005/36/CE deve 
promover um reconhecimento mais 
automático das qualificações de acesso às 
profissões que atualmente dele não 
beneficiam. Esta evolução deve ter em 
conta a competência dos Estados-Membros 
para decidirem as qualificações exigidas 
para o exercício das profissões no seu 
território, bem como o conteúdo e a 
organização dos seus sistemas de ensino e 
formação profissional. As associações e 
organizações profissionais representativas 
a nível nacional e da UE devem ter a 
possibilidade de propor princípios de 
formação comuns, sob a forma de um teste 
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comum, como condição para a obtenção de 
uma qualificação profissional ou de 
programas de formação baseados num 
conjunto comum de conhecimentos, 
aptidões e competências. As qualificações 
obtidas no âmbito destes quadros de 
formação comuns deveriam ser 
automaticamente reconhecidas pelos 
Estados-Membros.

comum, como condição para a obtenção de 
uma qualificação profissional ou de 
programas de formação baseados num 
conjunto comum de conhecimentos, 
aptidões e competências. As qualificações 
obtidas no âmbito destes quadros de 
formação comuns deveriam ser 
automaticamente reconhecidas pelos 
Estados-Membros.

Os Estados-Membros devem ser 
incentivados a criar um sistema que 
permita assegurar que todos os 
profissionais atualizem com regularidade 
os seus conhecimentos e as novas 
competências exigidas através do 
desenvolvimento profissional contínuo.

Alteração 10
Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, obrigações no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 
linguísticas necessárias. O exame desta 
obrigação evidenciou a necessidade de 
clarificar o papel das autoridades 
competentes e dos empregadores, 
nomeadamente no interesse da segurança 
dos doentes. Não obstante, os controlos das 
competências linguísticas devem ser os 
razoáveis e necessários para as profissões 
em questão, não devendo constituir motivo 
para excluir os profissionais do mercado de 
trabalho no Estado-Membro de 
acolhimento.

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, obrigações no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 
linguísticas necessárias para o exercício da 
profissão no Estado-Membro de 
acolhimento. O exame desta obrigação 
evidenciou a necessidade de clarificar o 
papel das autoridades competentes e dos 
empregadores, nomeadamente no interesse 
da segurança dos doentes e dos 
consumidores. Os controlos das 
competências linguísticas para as 
profissões em questão não devem constituir 
motivo para excluir os profissionais do 
mercado de trabalho no Estado-Membro de 
acolhimento, devendo, consequentemente, 
ser razoáveis e necessários. O conceito de 
razoável e necessário deve ser definido em 
cooperação com as autoridades 
competentes, os parceiros sociais 
nacionais e as associações profissionais 
nacionais para cada setor.
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Justificação

As competências linguísticas necessárias não devem apenas ser exigidas na relação com os 
doentes. Além disso, dado que a decisão dos critérios que os funcionários devem cumprir 
para uma determinada função constitui um direito importante dos empregadores, estes, 
enquanto parceiros sociais, devem colaborar com as autoridades competentes dos 
Estados-Membros na definição do que é considerado razoável e necessário.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os diplomados que pretendam realizar 
um estágio profissional remunerado
noutro Estado-Membro que ofereça essa 
possibilidade devem ser abrangidos pela 
Diretiva 2005/36/CE, de modo a fomentar 
a sua mobilidade. É igualmente necessário 
prever o reconhecimento do estágio 
profissional por parte do Estado-Membro 
de origem.

(20) Os diplomados que pretendam realizar 
um estágio profissional noutro Estado-
Membro que ofereça essa possibilidade 
devem ser abrangidos pela Diretiva 
2005/36/CE, de modo a fomentar a sua 
mobilidade. É igualmente necessário 
garantir o reconhecimento do estágio 
profissional por parte do Estado-Membro 
de origem.

Justificação

Em certas profissões é habitual a realização obrigatória de estágios não remunerados. No 
entanto, as pessoas que realizam um estágio não remunerado não devem ser prejudicadas 
por falta de reconhecimento.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Embora a diretiva especifique já as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de informações, essas obrigações 
devem ser reforçadas. Os 
Estados-Membros devem não só responder 
aos pedidos de informação, mas também 
alertar os outros Estados-Membros de uma 
forma proativa. Este sistema de alerta deve 
ser semelhante ao previsto na Diretiva 

(22) Embora a diretiva especifique já as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de informações, essas obrigações 
devem ser reforçadas. Os 
Estados-Membros devem não só responder 
aos pedidos de informação, mas também 
alertar os outros Estados-Membros de uma 
forma proativa. Este sistema de alerta deve 
ser semelhante ao previsto na Diretiva 
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2006/123/CE. Porém, é necessário um 
mecanismo de alerta específico para os 
profissionais de saúde que beneficiam do 
reconhecimento automático ao abrigo da 
Diretiva 2005/36/CE. Esse mecanismo 
deve ser igualmente aplicável aos 
veterinários, a menos que os 
Estados-Membros tenham já acionado o 
mecanismo de alerta previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Se um profissional, por 
força de uma ação disciplinar ou 
condenação penal, tiver perdido o direito 
de se deslocar para outro Estado-Membro, 
todos os Estados-Membros devem ser 
alertados desse facto. Este alerta deve ser 
ativado através do IMI, independentemente 
de o profissional ter exercido qualquer um 
dos direitos previstos na Diretiva 
2005/36/CE ou de ter solicitado o 
reconhecimento das suas qualificações 
profissionais através da emissão de uma 
carteira profissional europeia ou de 
qualquer outro meio previsto nessa 
diretiva. O procedimento de alerta deve 
respeitar a legislação da UE em matéria de 
proteção de dados pessoais e outros 
direitos fundamentais.

2006/123/CE. Porém, é necessário 
regulamentar um mecanismo de alerta 
específico para os profissionais de saúde ao 
abrigo da Diretiva 2005/36/CE. Esse 
mecanismo deve ser igualmente aplicável 
aos veterinários, a menos que os 
Estados-Membros tenham já acionado o 
mecanismo de alerta previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Se a um profissional for 
retirado, temporária ou 
permanentemente, o direito de exercer a 
atividade ou caso lhe sejam impostas 
limitações à prática ou condições no 
direito à prática no Estado-Membro de 
origem ou de acolhimento, todos os 
Estados-Membros devem ser alertados 
desse facto. Este alerta deve ser ativado 
através do IMI, independentemente de o 
profissional ter exercido qualquer um dos 
direitos previstos na Diretiva 2005/36/CE 
ou de ter solicitado o reconhecimento das 
suas qualificações profissionais através da 
emissão de uma carteira profissional 
europeia ou de qualquer outro meio 
previsto nessa diretiva. O procedimento de 
alerta deve respeitar a legislação da UE em 
matéria de proteção de dados pessoais e 
outros direitos fundamentais. Os 
Estados-Membros devem ser incitados a 
partilhar publicamente informações sobre 
os respetivos mecanismos nacionais em 
matéria de ensino e formação básicos e os 
mecanismos de garantia da qualidade, a 
fim de promover a confiança nos sistemas 
de educação e de formação dos 
Estados-Membros e de assegurar que 
todos os cursos em questão cumpram os 
requisitos da presente diretiva.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A fim de complementar ou alterar (24) A fim de complementar ou alterar 
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certos elementos não fundamentais da 
Diretiva 2005/36/CE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, 
consagrado no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para atualizar o anexo I, definir os critérios 
de cálculo das taxas de emissão da carteira 
profissional europeia, estabelecer os 
pormenores da documentação necessária 
para solicitar a carteira profissional 
europeia, proceder às adaptações da lista de 
atividades constante do anexo IV e dos 
pontos 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 do anexo V, 
clarificar os conhecimentos e competências 
de médicos, enfermeiros responsáveis por 
cuidados gerais, dentistas, veterinários, 
parteiras, farmacêuticos e arquitetos, 
adaptar os períodos mínimos de formação 
médica especializada e formação de 
dentista especialista, incluir no ponto 5.1.3 
do anexo V as novas especializações 
médicas, alterar a lista referida nos pontos 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 do 
anexo V, incluir no ponto 5.3.3 do anexo V 
as novas especializações dentárias e 
especificar as condições de aplicação dos 
quadros de formação comuns e dos testes 
de formação comuns. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante o trabalho de 
preparação, incluindo a nível dos peritos.
Ao preparar e elaborar os atos delegados, a 
Comissão deve garantir a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

certos elementos não fundamentais da 
Diretiva 2005/36/CE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, 
consagrado no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia,
para atualizar o anexo I, definir os critérios 
de cálculo das taxas de emissão da carteira 
profissional europeia, estabelecer os 
pormenores da documentação necessária 
para solicitar a carteira profissional 
europeia, proceder às adaptações da lista de 
atividades constante do anexo IV e dos 
pontos 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 do anexo V, 
clarificar os conhecimentos e competências 
de médicos, enfermeiros responsáveis por 
cuidados gerais, dentistas, veterinários, 
parteiras, farmacêuticos e arquitetos, 
adaptar os períodos mínimos de formação 
médica especializada e formação de 
dentista especialista, incluir no ponto 5.1.3 
do anexo V as novas especializações 
médicas, alterar a lista referida nos pontos 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 do 
anexo V, incluir no ponto 5.3.3 do anexo V 
as novas especializações dentárias e 
especificar as condições de aplicação dos 
quadros de formação comuns e dos testes 
de formação comuns. É particularmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas e representação adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
mediante a inclusão de peritos ao nível 
europeu e nacional. A Comissão, quando 
preparar e redigir atos delegados, deverá 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada, transparente e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 30-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(30-A) A presente diretiva não obsta às 
medidas necessárias para assegurar um 
elevado nível de proteção da saúde e de 
defesa do consumidor.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a uma 
profissão regulamentada e ao acesso e 
reconhecimento de estágios profissionais 
remunerados realizados noutro Estado-
Membro.

A presente diretiva estabelece também as 
regras relativas ao acesso parcial a uma 
profissão regulamentada e ao acesso e 
reconhecimento de estágios profissionais 
realizados noutro Estado-Membro.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer nacional de um Estado-Membro 
que pretenda exercer uma profissão 
regulamentada ou realizar um estágio 
profissional remunerado, incluindo as 
profissões liberais, por conta própria ou por 
conta de outrem, num Estado-Membro 
diferente daquele em que adquiriu as suas 
qualificações profissionais.

1. A presente diretiva é aplicável a 
qualquer nacional de um Estado-Membro 
que pretenda exercer uma profissão 
regulamentada ou realizar um estágio 
profissional, incluindo as profissões 
liberais1, por conta própria ou por conta de 
outrem, num Estado-Membro diferente 
daquele em que adquiriu as suas 
qualificações profissionais.
__________________
1 Em conformidade com a definição de 
profissões liberais do acórdão do TJUE de 
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11 de outubro de 2001, no processo 
C-267/99, Adam, referência: Coletânea da 
Jurisprudência 2001, página I-07467.

Justificação

Em certas profissões é habitual a realização obrigatória de estágios não remunerados. No 
entanto, as pessoas que realizam um estágio não remunerado não devem ser prejudicadas 
por falta de reconhecimento.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva não é aplicável aos 
notários nomeados pelos 
Estados-Membros mediante ato oficial do 
governo.

Justificação

Os notários são nomeados pelas autoridades públicas nacionais, a fim de garantir a 
legalidade e a segurança jurídica dos atos concluídos entre particulares, e fazem parte do 
sistema de justiça preventiva do país em questão. Por lei, devem fazer prova de 
independência e imparcialidade. Dada a natureza específica do papel auxiliar que 
desempenham no sistema judicial, não é adequado aplicar a esta profissão os princípios da 
livre prestação de serviços e do reconhecimento das qualificações profissionais.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea i)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «Experiência profissional»:  o exercício 
efetivo e lícito, a tempo inteiro ou 
equivalente a tempo parcial, da profissão 

f) «Experiência profissional»: o exercício 
efetivo e lícito da profissão em causa num 
Estado-Membro, que facilita, 
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em causa num Estado-Membro; relativamente a uma profissão específica, 
a aquisição de conhecimentos, 
competências, aptidões e capacidades;

Justificação

A noção de tempo inteiro ou tempo parcial não toma em consideração todas as opções de 
tempo existentes. Neste sentido, tem um efeito limitativo. Deve assegurar-se que qualquer 
«exercício efetivo e lícito» seja considerado uma experiência profissional.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) «Estágio profissional remunerado»:  o 
exercício sob orientação de atividades 
remuneradas tendo em vista o acesso a 
uma profissão regulamentada concedido 
após aprovação em exame;

j) «Estágio profissional»: o exercício sob 
orientação de atividades tendo em vista o 
acesso a uma profissão regulamentada 
concedido após aprovação em exame;

Justificação

Em certas profissões é habitual a realização de estágios não remunerados. No entanto, as 
pessoas que realizam um estágio não remunerado não devem ser prejudicadas por falta de 
reconhecimento.

Alteração 20
Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) «Carteira profissional europeia»:
certificado eletrónico emitido ao 
profissional para comprovar o 
reconhecimento das suas qualificações para 
efeitos de estabelecimento num Estado-
Membro de acolhimento ou que cumpriu 
todas as condições necessárias para prestar 

k) «Carteira profissional europeia»:
certificado eletrónico emitido ao 
profissional pelo Estado-Membro de 
origem ou por um organismo competente
para comprovar o reconhecimento das suas 
qualificações e competências para efeitos 
de estabelecimento num Estado-Membro 
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serviços num Estado-Membro de 
acolhimento a título temporário e 
ocasional;

de acolhimento ou que cumpriu todas as 
condições necessárias para prestar serviços 
num Estado-Membro de acolhimento a 
título temporário e ocasional;

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n. º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) «Aprendizagem ao longo da vida»:
qualquer forma de ensino geral, de 
educação e formação profissionais, de 
educação não formal e de aprendizagem 
informal seguida ao longo da vida, que 
permita melhorar os conhecimentos, 
aptidões e competências.

l) «Aprendizagem ao longo da vida»:
qualquer forma de ensino geral, de 
educação e formação profissionais, de 
educação não formal e de aprendizagem 
informal seguida ao longo da vida, que 
permita melhorar as competências
(conhecimentos, aptidões, 
comportamentos e valores).

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

l-A) «Desenvolvimento profissional 
contínuo»: meio através do qual os 
membros de associações profissionais 
mantêm, melhoram e alargam os seus 
conhecimentos e competências e 
desenvolvem as qualidades pessoais 
necessárias para a sua vida profissional.

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros designam as 
autoridades competentes responsáveis pela 
emissão da carteira profissional europeia.
Estas autoridades devem assegurar um 
tratamento imparcial, objetivo e oportuno 
dos pedidos de emissão da carteira 
profissional europeia. Os centros de 
assistência referidos no artigo 57.º-B 
podem também agir na qualidade de 
autoridades competentes para emitir a 
carteira profissional europeia. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
autoridades competentes informam os 
cidadãos, incluindo os potenciais 
requerentes, sobre as vantagens da carteira 
profissional europeia, caso ela esteja 
disponível.

5. Os Estados-Membros designam as 
autoridades competentes responsáveis pela 
emissão da carteira profissional europeia.
Estas autoridades devem assegurar um 
tratamento imparcial, objetivo e oportuno 
dos pedidos de emissão da carteira 
profissional europeia. Os centros de 
assistência referidos no artigo 57.º-B 
podem também agir na qualidade de 
autoridades competentes para emitir a 
carteira profissional europeia. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
autoridades competentes informam os 
cidadãos, incluindo os potenciais 
requerentes, bem como os parceiros 
sociais, sobre as vantagens da carteira 
profissional europeia, caso ela esteja 
disponível.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão adota atos de execução 
indicando as carteiras profissionais 
europeias para profissões específicas e 
estabelecendo o formato da carteira 
profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira profissional 
europeia e os pormenores da avaliação dos 
pedidos de emissão, tendo em conta as 
especificidades da profissão em causa. Os 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º.

6. A Comissão adota atos de execução 
indicando as carteiras profissionais 
europeias para profissões específicas e 
estabelecendo o formato da carteira 
profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira profissional 
europeia e os pormenores da avaliação dos 
pedidos de emissão, tendo em conta as 
especificidades da profissão em causa. Os 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º. A 
Comissão consulta as autoridades 
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nacionais competentes, bem como os 
parceiros sociais e associações 
profissionais ao nível europeu e nacional, 
que representam as profissões setoriais 
das profissões em causa, a fim de apurar 
as modalidades técnicas exatas das 
carteiras de profissões específicas. A 
Comissão pode igualmente conduzir 
projetos-piloto que tenham em conta as 
particularidades de cada uma das 
profissões em causa.

Alteração 25
Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A Comissão pode introduzir uma 
carteira profissional europeia por meio de 
um ato de execução, desde que sejam 
satisfeitos os seguintes critérios:

1. A profissão deve estar regulamentada 
em mais de cinco Estados-Membros;

2. A profissão deve ter um elevado 
potencial de mobilidade no interior da 
União Europeia;

3. Os profissionais ou as associações 
profissionais devem ter manifestado um 
interesse considerável.

A Comissão deve apoiar os 
Estados-Membros que pretendam tornar a 
utilização da carteira profissional 
europeia obrigatória para as profissões 
para as quais tenha sido criada. Para tal, 
poderá ser efetuado um estudo de impacto 
prévio.

Alteração 26
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As taxas pagas pelos requerentes 
relativas aos procedimentos 
administrativos da emissão da carteira 
profissional europeia devem ser razoáveis, 
proporcionais e consentâneas com os 
custos suportados pelos Estados-Membros 
de origem e de acolhimento, não devendo 
desincentivar o pedido da carteira 
profissional europeia. A Comissão tem 
poderes para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 58.º-A, com 
vista à definição dos critérios de cálculo e 
distribuição das taxas.

7. O procedimento administrativo da 
emissão da carteira profissional europeia 
não deve acarretar qualquer custo 
adicional para o profissional.

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente do Estado-
Membro de origem verifica o pedido e cria 
e valida uma carteira profissional europeia 
no prazo de duas semanas a contar da data 
de receção do processo completo, devendo 
informar o requerente e o Estado-
Membro em que o primeiro tenciona 
prestar serviços da validação da carteira 
profissional europeia. A transmissão da 
informação de validação aos 
Estados-Membros de acolhimento em 
causa corresponde à declaração prevista 
no artigo 7.º. O Estado-Membro de 
acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º nos 
dois anos seguintes.

1. Em setores que não os dos serviços de 
saúde e de assistência social, a autoridade 
competente do Estado-Membro de origem 
verifica o pedido e cria e valida uma 
carteira profissional europeia no prazo de 
duas semanas a contar da data de receção 
do processo completo. A autoridade 
competente do Estado-Membro de 
acolhimento assegura a verificação prévia 
e na íntegra do pedido apresentado pelo 
profissional para a prestação temporária 
de serviços, a fim de determinar se as suas 
qualificações preenchem os requisitos do 
país de acolhimento em matéria de 
qualificação para prestação do serviço 
equivalente. Os Estados-Membros 
facultam à Comissão uma lista de 
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determinadas profissões relativamente às 
quais a carteira de mobilidade 
temporária, de acordo com o anterior 
regime de declaração, exige uma 
verificação prévia do pedido. O Estado-
Membro de acolhimento não pode exigir 
outra declaração nos termos do artigo 7.º 
nos dois anos seguintes, a menos que 
sejam apresentadas razões primordiais.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-B – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adotar atos de 
execução estipulando as especificações 
técnicas, as medidas necessárias para 
garantir a integridade, a confidencialidade 
e a exatidão das informações contidas na 
carteira profissional europeia e no processo 
do IMI e as condições e procedimentos de 
disponibilização da carteira profissional 
europeia ao respetivo titular, incluindo a 
possibilidade de descarregá-la ou de enviar 
atualizações destinadas ao processo. Os 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 58.º.

4. A Comissão pode adotar atos de 
execução estipulando as especificações 
técnicas, as medidas necessárias para 
garantir a integridade, a confidencialidade 
e a exatidão das informações contidas na 
carteira profissional europeia e no processo 
do IMI e as condições e procedimentos de 
disponibilização da carteira profissional 
europeia ao respetivo titular, incluindo a 
possibilidade de descarregá-la ou de enviar 
atualizações destinadas ao processo. Os 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 58.º.

Alteração 29
Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente do Estado-
Membro de origem verifica o pedido e cria 
e valida uma carteira profissional europeia 
no prazo de duas semanas a contar da data 

1. A autoridade competente do Estado 
Membro de origem verifica o pedido e cria 
e valida uma carteira profissional europeia 
no prazo de quatro semanas a contar da 
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de receção do processo completo, devendo 
informar o requerente e o Estado-Membro 
em que o primeiro tenciona prestar 
serviços da validação da carteira 
profissional europeia. A transmissão da 
informação de validação aos 
Estados-Membros de acolhimento em 
causa corresponde à declaração prevista no 
artigo 7.º. O Estado-Membro de 
acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º nos 
dois anos seguintes.

data de receção do processo completo, 
devendo informar o requerente e o Estado-
Membro em que o primeiro tenciona 
prestar serviços da validação da carteira 
profissional europeia. A transmissão da 
informação de validação aos 
Estados-Membros de acolhimento em 
causa corresponde à declaração prevista no 
artigo 7.º. O Estado-Membro de 
acolhimento não pode exigir outra 
declaração nos termos do artigo 7.º nos 
dois anos seguintes, a menos que sejam 
apresentadas razões primordiais que o 
justifiquem.

Dois anos após a entrada em vigor das 
disposições que estabelecem a carteira 
profissional europeia, a Comissão efetua 
um estudo de impacto a fim de avaliar a 
duração do processo.

Alteração 30
Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-C - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A decisão do Estado-Membro de 
acolhimento, ou a ausência de uma decisão 
no prazo de duas semanas referido no 
n.º 1, é suscetível de recurso judicial de 
direito interno.

2. A decisão do Estado-Membro de 
acolhimento, ou a ausência de uma decisão 
no prazo de quatro semanas referido no 
n.º 1, é suscetível de recurso judicial de 
direito interno.

Alteração 31
Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-D – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Após a receção do processo completo do 
pedido de carteira profissional europeia, a 
autoridade competente do Estado-Membro 

1. Em setores que não os dos serviços de 
saúde e de assistência social, após a 
receção do processo completo do pedido de 
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de origem verifica e confirma, no prazo de 
duas semanas, a autenticidade e a validade 
dos documentos comprovativos 
apresentados, cria a carteira profissional 
europeia, transmite-a para validação à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de acolhimento e informa a mesma 
autoridade do processo do IMI 
correspondente. O Estado-Membro de 
origem informa o requerente do estado do 
processo.

carteira profissional europeia, a autoridade 
competente do Estado-Membro de origem 
verifica e confirma, no prazo de quatro 
semanas, a autenticidade e a validade dos 
documentos comprovativos apresentados, 
cria a carteira profissional europeia, 
transmite-a para validação à autoridade 
competente do Estado-Membro de 
acolhimento e informa a mesma autoridade 
do processo do IMI correspondente. O 
Estado-Membro de origem informa o 
requerente do estado do processo. Dois 
anos após a entrada em vigor das 
disposições que estabelecem a carteira 
profissional europeia, a Comissão efetua 
um estudo de impacto a fim de avaliar a 
duração do processo.

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-D – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos referidos nos artigos 16.º, 
21.º e 49.º-A, o Estado-Membro de 
acolhimento decide sobre a validação de 
uma carteira profissional europeia, nos 
termos do n.º 1, no prazo de um mês a 
contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem. Em caso de 
dúvida justificada, o Estado-Membro de 
acolhimento pode pedir informações 
suplementares ao Estado-Membro de 
origem. Esse pedido não suspende o prazo 
de um mês.

2. Nos casos referidos nos artigos 16.º, 
21.º e 49.º-A, o Estado-Membro de 
acolhimento decide sobre a validação de 
uma carteira profissional europeia, nos 
termos do n.º 1, no prazo de um mês a 
contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem. Em caso de 
dúvida justificada, o Estado-Membro de 
acolhimento pode pedir informações 
suplementares ao Estado-Membro de 
origem. Esse pedido suspende o prazo de 
um mês.

Alteração 33
Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-E – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros de origem e de 
acolhimento devem atualizar de forma 
atempada o processo do IMI 
correspondente com informações relativas 
a medidas disciplinares ou sanções 
criminais aplicadas, ou a qualquer outra 
circunstância grave e específica suscetível 
de ter consequências para o exercício das 
atividades do titular da carteira profissional 
europeia nos termos da presente diretiva.
Estas atualizações contemplam a supressão 
de informações já desnecessárias. O titular 
da carteira profissional europeia e as 
autoridades competentes ligadas ao 
processo do IMI correspondente serão 
informados de quaisquer atualizações 
efetuadas pelas autoridades competentes 
em causa.

1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros de origem e de 
acolhimento devem atualizar de forma 
atempada o processo do IMI 
correspondente com informações relativas 
também a medidas disciplinares ou sanções 
criminais ou administrativas aplicadas, ou 
a qualquer outra circunstância grave e 
específica suscetível de ter consequências
para o exercício das atividades do titular da 
carteira profissional europeia nos termos da 
presente diretiva. Estas atualizações 
contemplam a supressão de informações já 
desnecessárias. Quaisquer atualizações 
devem basear-se em decisões anteriores, 
proferidas por um tribunal ou autoridade 
competente, que proíbam um profissional 
de exercer a sua atividade profissional. O 
titular da carteira profissional europeia e as 
autoridades competentes ligadas ao 
processo do IMI correspondente serão 
informados sem demora de quaisquer 
atualizações efetuadas pelas autoridades 
competentes em causa.

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-E – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações incluídas na carteira 
profissional europeia são apenas as 
necessárias para certificar o direito do seu 
titular a exercer a profissão para a qual foi 
emitida, nomeadamente, nome, apelido, 
data e local de nascimento, profissão,
regime aplicável, autoridades competentes 
envolvidas, número da carteira, elementos 

4. As informações incluídas na carteira 
profissional europeia são apenas as 
necessárias para certificar o direito do seu 
titular a exercer a profissão para a qual foi 
emitida, nomeadamente, nome, apelido, 
data e local de nascimento, regime 
aplicável, autoridades competentes 
envolvidas, número da carteira, elementos 
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de segurança e referência a uma prova de 
identidade válida.

de segurança, educação, experiência e 
qualificações profissionais comprovadas, 
cursos de formação relevantes para a 
segurança pública e referência a uma 
prova de identidade válida.

Justificação

Para que um empregador possa determinar se um prestador de serviços cumpre os requisitos 
de determinada função, é necessário que os elementos relativos à educação, aos cursos de 
formação concluídos e à sua experiência profissional constem da carteira profissional.

Alteração 35
Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-E – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros zelam por que o 
titular de uma carteira profissional europeia 
usufrua do direito de, a qualquer momento, 
solicitar a retificação, eliminação e 
bloqueio do seu processo no sistema IMI, 
seja informado deste direito no momento 
da emissão da carteira profissional 
europeia e, daí em diante, seja recordado 
do mesmo bienalmente.

5. Os Estados-Membros zelam por que o 
titular de uma carteira profissional europeia 
usufrua do direito de, a qualquer momento 
e a título gratuito, solicitar a retificação, 
eliminação e bloqueio do seu processo no 
sistema IMI, seja informado deste direito 
no momento da emissão da carteira 
profissional europeia e, daí em diante, seja 
recordado do mesmo bienalmente.

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-E – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota os atos de execução que 
estabelecem as condições de acesso ao 
processo do IMI e os meios técnicos e 
procedimentos para a verificação referida 
no primeiro parágrafo. Os atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 

A Comissão adota os atos de execução que 
estabelecem as condições de acesso ao 
processo do IMI e os meios técnicos e 
procedimentos para a verificação referida 
no primeiro parágrafo. Os atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
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artigo 58.º. artigo 58.º.

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-F – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente do Estado-
Membro de acolhimento concede o acesso 
parcial a uma atividade profissional no seu 
território desde que sejam respeitadas as 
seguintes condições:

1. A autoridade competente do Estado-
Membro de acolhimento concede o acesso 
parcial a uma atividade profissional no seu 
território, após consultar os respetivos 
parceiros sociais e as associações 
profissionais nacionais que representam 
as profissões setoriais relevantes para o 
requerente, desde que sejam respeitadas as 
seguintes condições:

Alteração 38
Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-F – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As diferenças entre a atividade 
profissional legalmente exercida no 
Estado-Membro de origem e a profissão 
regulamentada no Estado-Membro de 
acolhimento são de tal ordem que, na 
realidade, a aplicação de medidas 
compensatórias implicaria exigir ao 
requerente a conclusão do programa 
completo de educação e formação exigido 
no Estado-Membro de acolhimento para 
obter o pleno acesso à profissão 
regulamentada neste Estado-Membro;

a) As diferenças que subsistem entre a 
atividade profissional legalmente exercida 
no Estado-Membro de origem e a profissão 
regulamentada no Estado-Membro de 
acolhimento são objetivamente de tal 
ordem que a necessária aplicação de 
medidas compensatórias implicaria exigir 
ao requerente a realização do programa 
completo de educação e formação exigido 
no Estado-Membro de acolhimento para 
poder beneficiar do pleno acesso à 
profissão regulamentada neste Estado-
Membro;

Alteração 39



RR\927072PT.doc 117/203 PE494.470v02-00

PT

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-F – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A atividade profissional pode, 
objetivamente, ser separada das outras 
atividades abrangidas pela profissão 
regulamentada no Estado-Membro de 
acolhimento.

b) A atividade profissional pode, 
objetivamente, ser separada das outras 
atividades abrangidas pela profissão 
regulamentada no Estado-Membro de 
acolhimento. Durante a avaliação geral 
para determinar se a atividade pode ser 
considerada separável de outras 
atividades, as autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento avaliam, 
entre outros aspetos, se a atividade 
exercida é autónoma no Estado-Membro 
de origem.

Justificação

A formulação do presente artigo pela Comissão ultrapassa o âmbito do acórdão proferido 
pelo Tribunal de Justiça Europeu, de 19 de janeiro de 2006 (C-330/03 (Colegio)). Ao passo 
que a Comissão considera que o Estado-Membro deve aceitar que uma atividade é separável 
quando pode ser exercida como atividade autónoma no Estado-Membro de origem, o TJE, 
por sua vez, é menos categórico, afirmando que este critério deve ser um elemento essencial 
do processo que determina o acesso parcial.

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-F – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea b), uma atividade 
considera-se separável se for exercida 
como atividade autónoma no Estado-
Membro de origem.

Suprimido

Justificação

No seguimento das alterações ao artigo 4.º-F, n.º 1.
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Alteração 41
Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-F – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário.

2. Os Estados-Membros podem recusar a 
aplicação do princípio de acesso parcial se 
tal rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse público, como a 
saúde pública, a segurança dos doentes ou 
a proteção do consumidor, e desde que 
assegure a realização do objetivo 
prosseguido e não vá além do necessário.

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-F – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pedidos de estabelecimento no 
Estado-Membro de acolhimento são 
examinados de acordo com os Capítulos I 
e IV do Título III em caso de 
estabelecimento nesse Estado-Membro.

3. Em caso de estabelecimento no Estado-
Membro de acolhimento, os pedidos de 
estabelecimento são examinados de acordo 
com os Capítulos I e IV do Título III pelas 
autoridades competentes do Estado-
Membro em colaboração com os parceiros 
sociais e as associações profissionais 
nacionais que representam as profissões 
setoriais.

Justificação

As autoridades competentes dos Estados-Membros devem incluir os parceiros sociais 
nacionais na concessão de acesso parcial a um determinado prestador de serviços que exerça 
uma profissão setorial representada pelos parceiros sociais.

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 6 – alínea a)
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

b) Em caso de deslocação, se o prestador 
de serviços tiver exercido essa profissão 
em um ou mais Estados-Membros durante, 
pelo menos, dois anos no decurso dos 
10 anos anteriores à prestação de serviços, 
se a profissão não se encontrar 
regulamentada no Estado-Membro de 
estabelecimento.

b) Em caso de deslocação, se o prestador 
de serviços tiver exercido essa profissão 
em um ou mais Estados-Membros durante, 
pelo menos, dois anos no decurso dos 
10 anos anteriores à prestação de serviços, 
se a profissão não se encontrar 
regulamentada no Estado-Membro de 
estabelecimento. Ficam excluídas desta 
liberdade de prestação de serviços geral as 
prestações no setor da construção. A 
condição relativa aos dois anos de 
exercício não se aplicará se a profissão ou 
a formação conducente à profissão estiver 
regulamentada.

Justificação

Existe o perigo de subcontratantes sem qualificações mínimas comprovadas poderem exercer 
atividades transfronteiriças. Tal atuação deve ser reprimida, por forma a proteger os postos 
de trabalho no setor da construção da prática de «dumping».

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 6 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O prestador de serviços estiver a 
acompanhar o destinatário do serviço, 
desde que a residência habitual do 
destinatário do serviço se situe no Estado-
Membro de estabelecimento do prestador 
de serviços e a profissão não conste da 
lista referida no artigo 7.º, n.º 4.

Suprimido

Justificação

A proposta da Comissão permitirá a um prestador de serviços que não tenha 2 anos de 
experiência profissional a prestação de serviços a um destinatário da mesma nacionalidade.
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Contudo, poderá implicar que os prestadores de serviços estrangeiros possam contratar 
trabalhadores do Estado-Membro de origem do prestador de serviços, em circunstâncias 
mais favoráveis do que as aplicáveis aos trabalhadores do Estado-Membro de acolhimento.

Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 6 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

b) É aditado o n.º 4 seguinte: Suprimido
«4. No caso dos notários, ficam excluídos 
da prestação de serviços os atos autênticos 
e outras atividades de autenticação que 
requeiram o selo do Estado-Membro de 
acolhimento.»

Justificação

A exclusão de determinados serviços no caso dos novos notários, nomeadamente dos 
instrumentos e de outras atividades de autenticação que requerem o selo do Estado-Membro 
de acolhimento, iria criar dois grupos de notários com competências diferentes. Esta medida 
é passível de criar distorções na proteção dos direitos dos consumidores impondo-se por isso 
a obrigação de informar devidamente os consumidores.

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 – alínea a) – subalínea i)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Prova de que o prestador de serviços não 
foi sujeito a qualquer suspensão temporária 
ou definitiva do exercício da profissão e 
certidão negativa do registo criminal 
referente a condenações penais, para as 
profissões do setor da segurança e do 
setor da saúde, quando o Estado-Membro 
o exija em relação aos seus próprios 
nacionais.

e) Prova de que o prestador de serviços não 
foi sujeito a qualquer suspensão temporária 
ou definitiva do exercício da profissão e 
certidão negativa do registo criminal 
referente a condenações penais, para todas
as profissões, quando previsto pelo Estado-
Membro.
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Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) No caso dos títulos de formação 
referidos no artigo 21.º, n.º 1 e dos 
certificados de direitos adquiridos referidos 
nos artigos 23.º, 26.º, 27.º, 30.º, 33.º, 33.º-
A, 37.º, 39.º e 43.º, documento 
comprovativo do conhecimento da língua 
do Estado-Membro de acolhimento.

f) No caso dos títulos de formação 
referidos no artigo 21.º, n.º 1 e dos 
certificados de direitos adquiridos referidos 
nos artigos 23.º, 26.º, 27.º, 30.º, 33.º, 33.º-
A, 37.º, 39.º e 43.º, documento 
comprovativo de um conhecimento 
suficiente da língua do Estado-Membro de 
acolhimento.

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 – alínea a) – subalínea ii-A) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) É aditada a seguinte alínea f-A):
«f-A) Para todos os profissionais, uma 
prova do conhecimento da língua do 
Estado-Membro de acolhimento.»

Alteração 49

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 7 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. No que diz respeito à primeira prestação 
de serviços, no caso das profissões 
regulamentadas com impacto na saúde ou 

4. No que diz respeito à primeira prestação 
de serviços, no caso das profissões 
regulamentadas com razões imperiosas de 
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segurança públicas que não beneficiem do 
reconhecimento automático ao abrigo do 
Capítulo II ou III do Título III, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de acolhimento pode proceder a uma 
verificação das qualificações profissionais 
do prestador de serviços antes da primeira 
prestação de serviços. Essa verificação 
prévia só é possível nos casos em que tiver 
por objetivo evitar danos graves para a 
saúde ou segurança do destinatário do 
serviço devido à falta de qualificação 
profissional do prestador de serviços e 
desde que não vá além do necessário para 
alcançar esse objetivo.

interesse geral que não beneficiem do 
reconhecimento automático ao abrigo do 
Capítulo III do Título III, a autoridade 
competente do Estado-Membro de 
acolhimento poderá proceder a uma 
verificação das qualificações profissionais 
do prestador de serviços antes da primeira 
prestação de serviços. Essa verificação 
prévia só é possível nos casos em que tiver 
por objetivo evitar danos para a saúde ou 
segurança do destinatário do serviço, do 
prestador do serviço ou do público em 
geral devido à falta de qualificação 
profissional do prestador de serviços e 
desde que não vá além do necessário para 
alcançar esse objetivo.

Justificação

A isenção de profissões ao abrigo do Capítulo II do Título III pode ter consequências 
negativas para a saúde e segurança públicas, uma vez que a isenção significará que poderão 
realizar serviços noutro Estado-Membro profissionais por conta própria ou os gestores cujas 
qualificações não tenham sido previamente verificadas. Uma vez que muitos trabalhadores 
provenientes do estrangeiro trabalham por conta própria no setor da construção de certos 
Estados-Membros, a isenção destes trabalhadores das verificações prévias pode ter 
implicações graves na saúde e segurança no local de trabalho neste setor.

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 7 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão da lista das profissões cujas 
qualificações, ao abrigo da legislação e 
regulamentação internas, necessitem de 
uma verificação prévia para evitar danos 
graves para a saúde ou segurança do 
destinatário do serviço. Os 
Estados-Membros apresentam à Comissão 
uma justificação específica para a inclusão 
de cada uma dessas profissões na lista.

Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão da lista das profissões cujas 
qualificações, ao abrigo da legislação e 
regulamentação internas, necessitem de 
uma verificação prévia para evitar danos 
graves para o interesse público. Os 
Estados-Membros apresentam à Comissão 
uma justificação específica para a inclusão 
de cada uma dessas profissões na lista.



RR\927072PT.doc 123/203 PE494.470v02-00

PT

Justificação

Cf. justificação da proposta de alteração 22 ao considerando 4.

Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 7 – alínea c)
2011/0435(COD)
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No prazo máximo de um mês a contar da 
data de receção da declaração e dos 
documentos que a acompanham, a 
autoridade competente deve informar o 
prestador de serviços da sua decisão de não 
verificar as suas qualificações ou do 
resultado de tal verificação. Sempre que se 
verifiquem dificuldades das quais possa 
resultar atraso, a autoridade competente 
deve, durante o primeiro mês, notificar o 
prestador de serviços do motivo do atraso.
As dificuldades devem ser resolvidas no 
prazo de um mês após a notificação e a 
tomada de decisão deve ocorrer no prazo 
de dois meses após a resolução dessas 
dificuldades.

No prazo máximo de um mês a contar da 
data de receção da declaração e dos 
documentos que a acompanham, a 
autoridade competente deve informar o 
prestador de serviços da sua decisão de não 
verificar as suas qualificações ou do 
resultado de tal verificação. Sempre que se 
verifiquem dificuldades das quais possa 
resultar atraso, a autoridade competente 
deve, durante o primeiro mês, notificar o 
prestador de serviços do motivo do atraso.
As dificuldades devem ser resolvidas o 
mais rapidamente possível após a 
notificação e a tomada de decisão deve 
ocorrer no prazo de dois meses após a 
resolução dessas dificuldades.

Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 7 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Em caso de divergência substancial entre 
as qualificações profissionais do prestador 
de serviços e a formação exigida no 
Estado-Membro de acolhimento, na 
medida em que essa divergência possa 
prejudicar a saúde ou a segurança 
públicas e não possa ser compensada pela 

Em caso de divergência substancial entre 
as qualificações profissionais do prestador 
de serviços e a formação exigida no 
Estado-Membro de acolhimento, na 
medida em que essa divergência possa 
prejudicar o interesse público, o Estado-
Membro de acolhimento deverá dar ao 
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experiência profissional ou aprendizagem 
ao longo da vida do prestador de serviços, 
o Estado-Membro de acolhimento dá ao 
prestador de serviços oportunidade de 
demonstrar que adquiriu os conhecimentos 
e competências de que carecia, 
nomeadamente através de uma prova de 
aptidão. De qualquer forma, a prestação de 
serviços deve poder ser efetuada no mês 
subsequente à aprovação da decisão nos 
termos do terceiro parágrafo.

prestador de serviços oportunidade de 
demonstrar que adquiriu os conhecimentos 
e competências de que carecia, 
nomeadamente através de uma prova de 
aptidão. De qualquer forma, a prestação de 
serviços deve poder ser efetuada no mês 
subsequente à aprovação da decisão nos 
termos do terceiro parágrafo.

Justificação

A aprendizagem informal («aprender com a prática») não pode substituir uma formação ou 
formação contínua formal (por exemplo, formação alternada).

Alteração 53
Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 7 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Na falta de resposta da autoridade 
competente dentro dos prazos fixados no 
terceiro e quarto parágrafos, pode ser 
efetuada a prestação de serviços.

Suprimido

Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de dúvida, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento podem solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento, para cada uma das 
prestações, todas as informações 
pertinentes respeitantes à licitude do 

1. Em caso de dúvida, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento podem solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento, para cada uma das 
prestações, todas as informações 
pertinentes respeitantes à licitude do 
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estabelecimento e à boa conduta do 
prestador de serviços, assim como à 
ausência de sanções disciplinares ou penais 
de caráter profissional. Em caso de 
controlo das qualificações, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento podem solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento as informações sobre os 
ciclos de formação do prestador de 
serviços que se revelem necessárias para 
determinar se existem diferenças 
substanciais passíveis de prejudicar a 
saúde ou a segurança públicas. As 
autoridades competentes do Estado-
Membro de estabelecimento devem 
comunicar essas informações nos termos 
do artigo 56.º.

estabelecimento e à boa conduta do 
prestador de serviços, assim como à 
ausência de sanções disciplinares ou penais 
de caráter profissional. Em caso de 
controlo das qualificações, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento podem solicitar às autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento as informações sobre os 
ciclos de formação do prestador de 
serviços que se revelem necessárias para 
determinar se existem diferenças 
substanciais passíveis de prejudicar o 
interesse público. As autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento devem comunicar essas 
informações nos termos do artigo 56.º.

Justificação

Cf. justificação da proposta de alteração 5 ao considerando 4.

Alteração 55

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Será considerado título de formação 
comprovativo de uma das formações 
referidas no artigo 11.º, inclusive quanto ao 
nível em questão, qualquer título de 
formação ou conjunto de títulos de 
formação emitido por uma autoridade 
competente num Estado-Membro que 
sancione uma formação adquirida na UE, a 
tempo inteiro ou parcial, dentro ou fora de 
programas formais, reconhecida por esse 
Estado-Membro como de nível equivalente 
e que confira os mesmos direitos de acesso 
a uma profissão ou ao seu exercício, ou que 
prepare para o seu exercício.

Será considerado título de formação 
comprovativo de uma das formações 
referidas no artigo 11.º, inclusive quanto ao 
nível em questão, qualquer título de 
formação ou conjunto de títulos de 
formação emitido por uma autoridade 
competente num Estado-Membro que 
sancione uma formação adquirida na UE, a 
tempo inteiro ou parcial, dentro de 
programas formais, reconhecida por esse 
Estado-Membro como de nível equivalente 
e que confira os mesmos direitos de acesso 
a uma profissão ou ao seu exercício, ou que 
prepare para o seu exercício.
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Justificação

A formação não formal («aprender com a prática») não pode se equiparada a uma formação 
formal que preveja uma avaliação de desempenho. O estatuto da formação formal seria 
prejudicado e a qualidade dos serviços prestados gravemente afetada.

Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação aos n.ºs 1 e 2 do 
presente artigo, a autoridade competente 
do Estado-Membro de acolhimento pode 
recusar o acesso à profissão e o seu 
exercício aos titulares de uma declaração 
de competência se a qualificação nacional 
exigida para exercer a profissão no seu 
território for classificada nos termos das 
alíneas d) ou e) do artigo 11.º.

Suprimido

Justificação

O artigo 13.º, n.º 4, impede a atividade transfronteiriça de mestres artesãos, os quais devem 
ser incluídos no nível definido no artigo 11.º, alínea c).

Alteração 57

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 11-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) É inserido um artigo 13.º-A com a 
seguinte redação:
«Artigo 13.º-A
Se um Estado-Membro exigir que os seus 
próprios profissionais realizem um 
desenvolvimento profissional contínuo e o 
provem, esse Estado-Membro terá 
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igualmente o direito de alargar esta 
exigência aos profissionais de outros 
Estados-Membros que pretendam exercer 
a sua atividade no seu território.»

Alteração 58

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O artigo 13.º não obsta a que o Estado-
Membro de acolhimento exija que o 
requerente realize um estágio de adaptação 
durante um máximo de três anos ou se 
submeta a uma prova de aptidão se, no que 
respeita às atividades profissionais, a 
formação que o requerente recebeu 
abranger matérias substancialmente 
diferentes das abrangidas pela formação no 
Estado-Membro de acolhimento.

1. O artigo 13.º não obsta a que o Estado-
Membro de acolhimento exija que o 
requerente realize um estágio de adaptação 
durante um máximo de três anos ou se 
submeta a uma prova de aptidão se, no que 
respeita às atividades profissionais, a 
formação que o requerente recebeu 
abranger matérias substancialmente 
diferentes das abrangidas pela formação no 
Estado-Membro de acolhimento, se a 
duração da formação, da qual deve 
fornecer provas, for inferior em pelo 
menos um ano à duração da formação 
exigida no Estado-Membro de 
acolhimento e/ou se a profissão 
regulamentada no Estado-Membro de 
acolhimento incluir uma ou mais 
atividades profissionais regulamentadas 
que no Estado-Membro de origem do 
requerente não fazem parte da profissão 
regulamentada correspondente e se esta 
diferença consistir numa formação 
específica exigida no Estado-Membro de 
acolhimento que incida sobre matérias 
substancialmente diferentes das 
documentadas na declaração de 
competência ou título de formação 
comprovativo apresentados pelo 
requerente.

Justificação

Não há razão para que os critérios a) e c) do artigo 14.º, n.º 1, deixem de ser aplicados no 
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futuro. As autoridades competentes dos Estados-Membros consideraram-nos instrumentos 
extraordinariamente eficazes. Esta alteração visa manter os critérios a) e c).

Alteração 59

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 12 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

c) No n.º 3, depois do primeiro parágrafo, 
é inserido o parágrafo seguinte:

Suprimido

«Relativamente à profissão de notário, o 
Estado-Membro de acolhimento pode, ao 
determinar a medida de compensação, ter 
em conta as atividades específicas desta 
profissão no seu território, 
nomeadamente, no que respeita à lei a 
aplicar.»

Alteração 60

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados 
para proceder às adaptações das listas de 
atividades constantes do anexo IV que 
sejam objeto de reconhecimento da 
experiência profissional nos termos do 
artigo 16.º, com vista à atualização ou 
clarificação da nomenclatura, desde que tal 
não implique uma redução do âmbito das 
atividades respeitantes a cada uma das 
categorias.

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados 
para completar as listas de atividades 
constantes do anexo IV que sejam objeto 
de reconhecimento da experiência 
profissional nos termos do artigo 16.º, com 
vista à atualização ou clarificação da 
nomenclatura, desde que tal não implique 
uma redução do âmbito das atividades 
respeitantes a cada uma das categorias. As 
atividades profissionais que já foram 
incluídas numa determinada lista não 
podem ser transferidas para outra.
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Alteração 61

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 22 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de alterar a lista constante do 
ponto 5.2.1 do anexo V, com vista à sua 
adaptação ao progresso científico e técnico.

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de alterar a lista constante do 
ponto 5.2.1 do anexo V, com vista à sua 
adaptação ao progresso científico e técnico, 
bem como ao desenvolvimento e evolução 
da profissão de enfermeiro.

Alteração 62

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 22 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A formação de enfermeiro responsável por 
cuidados gerais compreende, pelo menos, 
três anos de estudos consistindo em 
4600 horas de ensino teórico e clínico, 
representando a duração do ensino teórico 
pelo menos um terço e a do ensino clínico 
pelo menos metade da duração mínima da 
formação. Os Estados-Membros podem 
conceder dispensas parciais a pessoas que 
tenham adquirido parte dessa formação no 
âmbito de outras formações de nível pelo 
menos equivalente.

A formação de enfermeiro responsável por 
cuidados gerais compreende, pelo menos, 
três anos de estudos, que podem 
igualmente ser expressos sob a forma de 
créditos ECTS equivalentes, consistindo 
em 4600 horas de ensino teórico e clínico, 
representando a duração do ensino teórico 
pelo menos um terço e a do ensino clínico 
pelo menos metade da duração mínima da 
formação. Os Estados-Membros podem 
conceder dispensas parciais a pessoas que 
tenham adquirido parte dessa formação no 
âmbito de outras formações de nível pelo 
menos equivalente.

Alteração 63
Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 23-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 33-B (novo)



PE494.470v02-00 130/203 RR\927072PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(23-A) É aditado um artigo 33.º-B com a 
seguinte redação:
«Artigo 33.º-B
Disposições transitórias
A contar de [data de entrada em vigor da 
presente diretiva], os Estados-Membros 
dispõem de um período de seis anos para 
adaptar o seu sistema de formação às 
novas exigências do artigo 31.º, n.º 1, no 
que se refere ao requisito de uma 
formação escolar geral de 12 anos para os 
enfermeiros e parteiras ou aprovação em 
exame de nível equivalente.»

Alteração 64

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 24 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 34 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A formação de base de dentista deve 
compreender um mínimo de cinco anos de 
estudos teóricos e práticos a tempo inteiro, 
que podem igualmente ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes, 
ministrados numa universidade ou instituto 
superior de nível equivalente ou sob a 
orientação de uma universidade e que 
correspondam, pelo menos, ao programa 
constante do ponto 5.3.1 do anexo V.

A formação de base de dentista deve 
compreender um mínimo de cinco anos, 
que podem igualmente ser expressos sob a 
forma de 300 créditos ECTS equivalentes, 
consistindo em pelo menos 5000 horas de 
estudos teóricos e práticos a tempo inteiro, 
ministrados numa universidade ou instituto 
superior de nível equivalente ou sob a 
orientação de uma universidade e que 
correspondam, pelo menos, ao programa 
constante do ponto 5.3.1 do anexo V.

Alteração 65
Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 30 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 44 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) No fim do ensino teórico e prático, seis 
meses de estágio em farmácia aberta ao 
público ou num hospital, sob a orientação 
do serviço farmacêutico desse hospital.

b) Durante ou no fim do ensino teórico e 
prático, seis meses de estágio em farmácia 
aberta ao público ou num hospital, sob a 
orientação do serviço farmacêutico desse 
hospital.

Alteração 66

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Pelo menos quatro anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional 
remunerado de pelo menos dois anos;

a) Pelo menos quatro anos de estudos a 
tempo inteiro numa universidade ou 
estabelecimento de ensino comparável, 
formação que deve ser comprovada pela 
aprovação num exame de nível 
universitário, e um estágio profissional de 
pelo menos dois anos;

Alteração 67

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 32
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O estágio profissional remunerado tem 
de ser efetuado num Estado-Membro, sob a 
orientação de uma pessoa que ofereça 
garantias suficientes em termos de 
capacidade para ministrar formação 
prática, e após a conclusão dos estudos 
referidos no n.º 1. A realização do estágio 
remunerado deve ser comprovada por um 
certificado, que acompanha o título de 
formação.

3. O estágio profissional tem de ser 
efetuado num Estado-Membro, sob a 
orientação de uma pessoa que ofereça 
garantias suficientes em termos de 
capacidade para ministrar formação 
prática, e após a conclusão dos estudos 
referidos no n.º 1. A realização do estágio 
deve ser comprovada por um certificado, 
que acompanha o título de formação.
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Alteração 68

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os conhecimentos, aptidões e 
competências desse quadro de formação 
comum devem ter como referência os 
níveis do Quadro Europeu de 
Qualificações, definidos no anexo II da 
Recomendação do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativa à instituição do 
Quadro Europeu de Qualificações para a 
aprendizagem ao longo da vida(*);

d) Os conhecimentos, aptidões e 
competências desse quadro de formação 
comum devem ter como referência os
níveis do artigo 11.º da presente diretiva;

O artigo 11.º não se aplica às profissões 
regulamentadas pelo anexo V, ponto 1.

Alteração 69

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A profissão em causa não deve estar 
abrangida por nenhum outro quadro de 
formação comum nem já regulamentada ao 
abrigo do Capítulo III do Título III;

e) A profissão em causa não deve estar 
abrangida por nenhum outro quadro de 
formação comum nem já regulamentada ao 
abrigo do Capítulo III do Título III, ou do 
artigo 10.º, alínea b);

Alteração 70

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) O quadro de formação comum deve ser f) O quadro de formação comum deve ser 
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elaborado após um processo regular e 
transparente, incluindo as partes 
interessadas dos Estados-Membros em que 
a profissão não esteja regulamentada;

elaborado após um processo regular e 
transparente, incluindo os parceiros sociais 
nacionais, as associações de profissionais 
que representam as profissões setoriais e
as partes interessadas dos 
Estados-Membros em que a profissão 
esteja ou não regulamentada;

Alteração 71

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-B – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O teste de formação comum deve ser 
elaborado após um processo regular e 
transparente, incluindo as partes 
interessadas dos Estados-Membros em que 
a profissão não esteja regulamentada;

c) O teste de formação comum deve ser 
elaborado após um processo regular e 
transparente, incluindo os parceiros sociais 
nacionais, as associações de profissionais 
que representam as profissões setoriais e
as partes interessadas dos 
Estados-Membros em que a profissão 
esteja ou não regulamentada;

Alteração 72

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir a 
realização dos controlos dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
autoridade competente depois de tomadas 
as decisões referidas no artigo 4.º-D, no 
artigo 7.º, n.º 4, e no artigo 51.º, n.º 3, e se 
existir uma dúvida séria e concreta sobre a 
suficiência dos conhecimentos linguísticos 
do profissional em causa no âmbito das 
atividades profissionais que pretende 

Os Estados-Membros devem garantir a 
realização de verificações dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
autoridade competente, sem encargos para 
o requerente, e se existir uma dúvida séria 
e concreta sobre a suficiência dos 
conhecimentos linguísticos do profissional 
em causa no âmbito das atividades 
profissionais que pretende exercer.



PE494.470v02-00 134/203 RR\927072PT.doc

PT

exercer.

Alteração 73

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso das profissões com impacto na 
segurança dos doentes, os 
Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
realizarem controlos dos conhecimentos 
linguísticos abrangendo todos os 
profissionais em causa, se tais controlos 
forem expressamente solicitados pelo 
sistema nacional de saúde ou, no caso dos 
profissionais por conta própria não 
inscritos no sistema nacional de saúde, por 
organizações nacionais de doentes 
representativas.

No caso das profissões com impacto na 
saúde pública e na segurança dos doentes 
ou a nível da qualidade do ensino, os 
Estados-Membros podem conceder às 
autoridades competentes o direito de 
realizarem controlos dos conhecimentos 
linguísticos abrangendo todos os 
profissionais em causa, se tais controlos 
forem expressamente solicitados pelo 
sistema nacional de saúde ou, no caso dos 
profissionais por conta própria não 
inscritos no sistema nacional de saúde, por 
organizações nacionais de doentes 
representativas ou pelos parceiros sociais.
Os controlos linguísticos efetuados pela 
autoridade competente não impedem que 
um empregador efetue mais testes, se for 
caso disso.

Alteração 74

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O controlo dos conhecimentos linguísticos 
fica limitado ao conhecimento de uma das 
línguas oficiais do Estado-Membro, 
escolhida pelo profissional em causa.
Deve ser proporcional à atividade a exercer 
e gratuito para o profissional. O 
profissional em causa deve poder recorrer 

A verificação dos conhecimentos 
linguísticos deve ser proporcional à 
atividade a exercer e gratuito para o 
profissional. O profissional em causa deve 
poder recorrer dos resultados desse 
controlo junto dos tribunais nacionais.
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dos resultados desse controlo junto dos 
tribunais nacionais.

Alteração 75

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 39
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-A – Título

Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento do estágio profissional 
remunerado

Reconhecimento do estágio profissional

Alteração 76

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 39
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-A

Texto da Comissão Alteração

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o Estado-
Membro de origem reconhece o estágio 
profissional remunerado realizado noutro 
Estado-Membro e certificado por uma 
autoridade competente desse Estado.

A fim de conceder o acesso a uma 
profissão regulamentada, o Estado-
Membro de origem toma 
proporcionalmente em consideração o 
estágio profissional realizado noutro 
Estado-Membro e certificado por uma 
autoridade competente desse Estado.

Alteração 77

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes de um 
Estado-Membro devem comunicar às 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e à Comissão a 

1. As autoridades competentes de um 
Estado-Membro devem comunicar às 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e à Comissão a 
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identidade de um profissional que tenha 
sido proibido pelas autoridades ou 
tribunais nacionais de exercer, mesmo 
que temporariamente, no território desse 
Estado-Membro, as atividades 
profissionais que se seguem:

identidade de um profissional a quem tenha 
sido retirado, temporária ou 
permanentemente, o direito de exercer no 
Estado-Membro de origem ou de 
acolhimento, as atividades profissionais 
que se seguem:

Alteração 78

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Enfermeiro reconhecido ao abrigo 
do artigo 10.º;

Alteração 79

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos não abrangidos pela Diretiva 
2006/123/CE, se um profissional 
estabelecido num Estado-Membro exercer 
uma atividade profissional com um título 
profissional diferente dos referidos no n.º 1 
e no âmbito da presente diretiva, um 
Estado-Membro deve informar sem 
demora os Estados-Membros em causa e a 
Comissão do conhecimento efetivo de 
qualquer conduta, atos ou circunstâncias 
específicas decorrentes dessa atividade que 
sejam suscetíveis de causar danos graves 
na saúde ou segurança de pessoas ou no 
ambiente de outro Estado-Membro. Estas 
informações não devem ir além do 
estritamente necessário para identificar o 
profissional em causa e devem incluir a 
referência à decisão tomada por uma 

2. Se um profissional estabelecido num 
Estado-Membro exercer uma atividade 
profissional com um título profissional 
diferente dos referidos no n.º 1 e no âmbito 
da presente diretiva, um Estado-Membro 
deve informar sem demora os 
Estados-Membros em causa e a Comissão 
do conhecimento efetivo de qualquer 
conduta, atos ou circunstâncias específicas 
decorrentes dessa atividade que sejam 
suscetíveis de causar danos graves na 
saúde ou segurança de pessoas, no 
interesse público ou no ambiente de outro 
Estado-Membro. Estas informações não 
devem ir além do estritamente necessário 
para identificar o profissional em causa e 
devem incluir a referência à decisão 
tomada por uma autoridade competente 
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autoridade competente que o proíbe de 
exercer as atividades profissionais em 
causa. Os outros Estados-Membros podem 
solicitar mais informações nas condições 
previstas nos artigos 8.º e 56.º.

que o proíbe de exercer as atividades 
profissionais em causa. Os outros 
Estados-Membros podem solicitar mais 
informações nas condições previstas nos 
artigos 8.º e 56.º.

Justificação

O mecanismo de alerta não deve estar reservado aos casos não abrangidos pela Diretiva 
2006/123/CE, devendo ser alargado a todos os profissionais no caso de ações que possam 
provocar danos, não só à saúde e segurança públicas ou ao ambiente de outro Estado-
Membro, mas também ao interesse público.

Alteração 80

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 44
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Todos os procedimentos devem ser 
cumpridos em conformidade com o 
disposto na Diretiva 2006/123/CE em 
matéria de balcões únicos. Os prazos 
aplicáveis aos Estados-Membros para 
efeitos de cumprimento dos procedimentos 
ou formalidades previstos na presente 
diretiva têm início na data em que o 
cidadão apresentar o pedido a um balcão 
único.

4. Todos os procedimentos devem ser 
cumpridos em conformidade com o 
disposto na Diretiva 2006/123/CE em 
matéria de balcões únicos. Os prazos 
aplicáveis aos Estados-Membros para 
efeitos de cumprimento dos procedimentos 
ou formalidades previstos na presente 
diretiva têm início na data em que o 
cidadão apresentar um pedido completo à 
autoridade competente através de um 
balcão único.

Alteração 81

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 44
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 57-A – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O funcionamento dos balcões únicos 
não deve obstar à repartição das 
atribuições e das competências pelas 
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autoridades no âmbito dos sistemas 
nacionais.

Alteração 82

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 46
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 58 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um Comité 
para o reconhecimento das qualificações 
profissionais. Esse comité é um comité na 
aceção do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

1. A Comissão é assistida por um Comité 
para o reconhecimento das qualificações 
profissionais, o qual assegura a 
representação e consulta apropriada de 
peritos ao nível europeu e nacional. Esse 
comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.
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PARECER COMISSÃO DO AMBIENTE, DA SAÚDE PÚBLICA E DA SEGURANÇA 
ALIMENTAR

dirigido à Comissão do Mercado Interno e Proteção dos Consumidores

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 
2005/36/CE relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais e o regulamento 
relativo à cooperação administrativa através do Sistema de Informação do Mercado Interno
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

Relatora de parecer: Anja Weisgerber

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A revisão da diretiva sobre o reconhecimento das qualificações profissionais é uma das doze 
alavancas do Ato para o Mercado Único para estimular o crescimento e reforçar a confiança 
mútua no mercado interno. O objetivo da proposta da Comissão é o aumento da mobilidade 
no mercado interno, através de processos simplificados e céleres de reconhecimento das 
qualificações profissionais. Embora a livre circulação de pessoas seja uma das quatro 
liberdades fundamentais do mercado interno, 20 % dos casos submetidos à rede SOLVIT 
veem-se ainda hoje confrontados com problemas relativos ao reconhecimento de 
qualificações profissionais.

Com base em duas consultas públicas, a Comissão Europeia apresentou em dezembro de 2011 
a sua proposta de revisão da diretiva sobre o reconhecimento das qualificações profissionais.

Uma vez que o presente parecer é elaborado para a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 
e da Segurança Alimentar, a relatora aborda sobretudo aspetos relacionados com as profissões 
do setor da saúde. Neste contexto, a relatora mantém sempre como foco principal a segurança 
dos doentes.

Aspetos fundamentais da proposta

Carteira profissional europeia

Uma das peças-chave da proposta da Comissão é a introdução de uma carteira profissional 
europeia, com a qual também o Parlamento Europeu se congratulou na sua resolução de 
novembro de 2011. Graças à carteira profissional, que equivale a um certificado eletrónico, os 
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processos de reconhecimento deverão tornar-se mais céleres, simplificados e transparentes. A 
introdução da carteira profissional é efetuada a título voluntário, a pedido das organizações 
profissionais. Se a carteira profissional for introduzida, é obrigatória a utilização do Sistema 
de Informação do Mercado Interno (IMI).

A relatora, saudando embora a introdução da carteira profissional e a utilização do Sistema de 
Informação do Mercado Interno, considera que o caráter facultativo da carteira profissional 
deve ser ainda mais enfatizado. A relatora considera ainda que os prazos estabelecidos na 
proposta são demasiado ambiciosos e que a pseudovalidação, de acordo com a qual, 
terminado o prazo, no caso de o Estado-Membro de acolhimento não se pronunciar, a 
qualificação profissional é considerada automaticamente reconhecida, põe em causa o 
princípio da segurança dos doentes. No caso de uma autoridade competente não conseguir 
avaliar um pedido dentro do prazo, por exemplo, por ter necessitado de pedidos de 
esclarecimento adicionais, essa autoridade ver-se-ia obrigada a recusar o reconhecimento, 
para não correr o risco de ver ativada a pseudovalidação. O requerente teria, 
consequentemente, de voltar a apresentar um novo pedido, o que iria arrastar 
desnecessariamente o processo ao longo do tempo, contrariando, assim, o objetivo 
fundamental da carteira profissional, que é um reconhecimento célere das qualificações 
profissionais.
Requisitos mínimos para as profissões no sistema de reconhecimento automático
Existem atualmente sete profissões, das quais seis são do setor da saúde, sujeitas ao regime de 
reconhecimento automático. São por ele abrangidos médicos, dentistas, veterinários, 
enfermeiros, parteiras e farmacêuticos. O reconhecimento automático baseia-se numa 
harmonização dos conteúdos dos programas de formação e dos requisitos de formação nos 
Estados-Membros. Nesta base, os títulos de formação que constituem o anexo V da diretiva 
devem ser automaticamente reconhecidos noutro Estado-Membro, sem qualquer verificação 
das qualificações.

A proposta da Comissão prevê uma atualização dos requisitos mínimos de formação no caso 
dos médicos, enfermeiros e parteiras.

A relatora rejeita o aumento do requisito de admissão na formação para enfermeiros e 
parteiras de 10 para 12 anos de formação escolar geral. Tendo sobretudo em vista a 
ameaçadora escassez de pessoal especializado, especialmente no setor da saúde, será 
inevitável aumentar a mobilidade no mercado interno. Deverá, porém, ter-se o cuidado de 
evitar que o aumento do rigor nos requisitos de admissão, como, por exemplo, no caso dos 
enfermeiros e parteiras, não venha a criar novas barreiras artificiais. Um aumento global dos 
requisitos de admissão definido com base na formação escolar contraria o objetivo de 
combater a ameaçadora escassez de pessoal especializado na Europa. A Comissão apresenta 
as crescentes exigências no setor da saúde como justificação para o aumento da formação 
escolar geral. A relatora considera, no entanto, que não é através de uma formação escolar 
prolongada que se pode fazer face às crescentes exigências nestas profissões do setor da 
saúde, mas sim através de uma melhor formação profissional. Além disso, dadas as diferenças 
entre os sistemas escolares tradicionalmente estabelecidos na Europa, não parece ser de 
grande utilidade considerar simplesmente o número de anos de escolaridade. A diretiva 
coordena os requisitos mínimos de formação. Os Estados-Membros são, por conseguinte, 
livres de estipular uma formação escolar geral de mais de dez anos como requisito de 
admissão na formação.
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Acesso parcial

Por acesso parcial entende-se que o Estado-Membro de acolhimento pode, excecionalmente, 
limitar a autorização de acesso a uma profissão regulamentada apenas às atividades 
correspondentes às qualificações obtidas no Estado-Membro de origem.

A ideia do acesso parcial merece aprovação de princípio, porquanto o acesso parcial pode 
contribuir para um aumento da mobilidade na UE. Todavia, por razões de proteção dos 
doentes, a aplicação do acesso parcial às profissões do setor da saúde deve ser rejeitada.

Mecanismo de alerta

A Comissão propõe a criação de um mecanismo de alerta. De acordo com a proposta da 
Comissão, as autoridades competentes de um Estado-Membro ficam obrigadas a avisar as 
autoridades competentes de todos os outros Estados-Membros sobre os profissionais que 
tenham sido proibidos de exercer a atividade por ordem de uma autoridade ou de um tribunal.

A relatora regozija-se com a iniciativa da Comissão, uma vez que, no passado, se registaram 
incidentes em que profissionais da saúde a quem tinha sido retirada a licença no seu país de 
origem conseguiram trabalhar noutro Estado-Membro sem serem detetados.

O mecanismo de alerta deve, no entanto, estender-se a todas as profissões do setor da saúde, 
sejam elas abrangidas pelo regime de reconhecimento automático ou pelo regime de 
reconhecimento geral. Em termos de segurança dos doentes, não parece apropriada uma 
segregação artificial do mecanismo de alerta.

Requisitos linguísticos

A fim de garantir a segurança dos doentes, os profissionais da saúde devem possuir 
conhecimentos suficientes da língua. A relatora considera que deve ficar assegurado que, em 
qualquer caso, os testes linguísticos tenham lugar antes do acesso à profissão.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a 
incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, 
nomeadamente, os artigos 46.º, 53.º, n.º 1,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, 
nomeadamente, os artigos 46.º, 53.º, n.º 1, 
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62.º e 114.º, 62.º, 114.º e 168.º,

Justificação

A diretiva revista deve garantir a proteção do público enquanto objetivo prioritário para a 
livre circulação de profissionais. Para o efeito, a proposta deve assentar numa base jurídica 
comum tanto no domínio da saúde pública (artigo 168.º do TFUE) como no domínio do 
mercado interno (artigo 114.º do TFUE). Desta forma, garante-se que os Estados-Membros 
dispõem dos meios para proteger de eventuais danos, sempre que necessário, os doentes e os 
consumidores.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para promover a livre circulação de 
profissionais e, ao mesmo tempo, garantir 
um reconhecimento das qualificações mais 
eficiente e transparente, é necessário criar 
uma carteira profissional europeia. Mais 
concretamente, essa carteira é necessária 
para facilitar a mobilidade temporária e o 
reconhecimento ao abrigo do regime de 
reconhecimento automático, bem como 
para promover um processo de 
reconhecimento simplificado no âmbito do 
regime geral. A carteira deve ser emitida a 
pedido de um profissional, após a 
apresentação da documentação necessária e 
a conclusão dos procedimentos de exame e 
verificação conexos por parte das 
autoridades competentes. O funcionamento 
da carteira deve ser suportado pelo Sistema 
de Informação do Mercado Interno (IMI) 
estabelecido pelo Regulamento (UE) 
n.º [...] relativo à cooperação 
administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno. Este 
mecanismo deve ajudar a potenciar as 
sinergias e a confiança entre as autoridades 
competentes e, ao mesmo tempo, eliminar 
a duplicação do trabalho administrativo das 
autoridades e criar mais transparência e 
segurança para os profissionais. O processo 

(3) Para promover a livre circulação de 
profissionais e, ao mesmo tempo, garantir 
um reconhecimento das qualificações mais 
eficiente e transparente, é necessário criar 
uma carteira profissional europeia. Mais 
concretamente, essa carteira é necessária 
para facilitar a mobilidade temporária e o 
reconhecimento ao abrigo do regime de 
reconhecimento automático, bem como 
para promover um processo de 
reconhecimento simplificado no âmbito do 
regime geral. A carteira deve ser emitida a 
pedido de um profissional, após a 
apresentação da documentação necessária e 
a conclusão dos procedimentos de exame e 
verificação conexos por parte das 
autoridades competentes. O funcionamento 
da carteira deve ser suportado pelo Sistema 
de Informação do Mercado Interno (IMI) 
estabelecido pelo Regulamento (UE) 
n.º [...] relativo à cooperação 
administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno. Este 
mecanismo deve ajudar a potenciar as 
sinergias e a confiança entre as autoridades 
competentes e, ao mesmo tempo, eliminar 
a duplicação do trabalho administrativo das 
autoridades e criar mais transparência e 
segurança para os profissionais. O processo 
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do pedido e emissão da carteira deve ser 
claramente estruturado e incorporar 
garantias e os correspondentes direitos de 
recurso do requerente. A carteira 
profissional europeia e o fluxo de trabalho 
dela decorrente no âmbito do IMI devem 
garantir a integridade, autenticidade e 
confidencialidade dos dados armazenados 
e evitar o acesso ilícito e não autorizado às 
informações neles contidas.

do pedido e emissão da carteira deve ser 
claramente estruturado e incorporar 
garantias e os correspondentes direitos de 
recurso do requerente. A carteira 
profissional europeia e o fluxo de trabalho 
dela decorrente no âmbito do IMI devem 
garantir a integridade, autenticidade e 
confidencialidade dos dados armazenados 
e evitar o acesso ilícito e não autorizado às 
informações neles contidas. Cabe 
sublinhar que o reconhecimento de uma 
qualificação profissional no âmbito da 
carteira é da exclusiva competência do 
Estado-Membro de acolhimento.

Justificação

A presente alteração esclarece que não deve haver lugar a confusões no que diz respeito a
quem compete a responsabilidade do reconhecimento da carteira profissional, que deve 
competir inteiramente ao Estado-Membro de acolhimento, com vista a garantir a integridade, 
a segurança e a qualidade do processo de reconhecimento.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro Estado-
Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse geral, como no caso de um 

(4) A Diretiva 2005/36/CE aplica-se 
apenas a profissionais que pretendem 
exercer a mesma profissão noutro Estado-
Membro. Existem casos em que as 
atividades em causa se inserem numa 
profissão abrangendo um maior leque de 
atividades no Estado-Membro de 
acolhimento. Se as diferenças entre os 
ramos de atividade forem de tal ordem que 
exigem ao profissional a conclusão de um 
programa completo de educação e 
formação para compensar as lacunas 
existentes, e se o profissional assim o 
solicitar, o Estado-Membro de acolhimento 
deve, nesta situação específica, conceder-
lhe o acesso parcial. No entanto, sempre 
que se imponham razões imperiosas de 
interesse geral que envolvam a segurança 
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médico ou de outros profissionais de 
saúde, o Estado-Membro deve poder 
recusar o acesso parcial.

do doente, o Estado-Membro deve poder 
recusar o acesso parcial. Por razões de 
segurança dos doentes, o acesso parcial 
não deve ser concedido no caso das 
profissões do setor da saúde com impacto 
na segurança dos doentes.

Justificação

Tendo em vista a segurança dos doentes, o acesso parcial não é aplicável às profissões do 
setor da saúde. No caso das profissões do setor da saúde abrangidas pelo regime de 
reconhecimento automático, existem, de qualquer modo, requisitos mínimos de formação, 
estabelecidos na presente diretiva. Um acesso parcial a estas profissões contraria, por 
conseguinte, o sentido do reconhecimento automático.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

As profissões de enfermeiro e parteira 
evoluíram consideravelmente nas últimas 
três décadas: os cuidados básicos de saúde 
prestados à comunidade, a utilização de 
terapias complexas e a constante evolução 
das tecnologias exigem que enfermeiros e 
parteiras tenham capacidade para assumir 
maiores responsabilidades. A fim de se 
prepararem para atender a estas 
necessidades tão complexas no domínio 
dos cuidados de saúde, os estudantes que 
se propõem ser enfermeiros e parteiras
precisam de ter uma base sólida de 
formação escolar geral antes de iniciarem a 
formação. Por conseguinte, a admissão a 
esta formação deve aumentar para doze 
anos de formação escolar geral ou 
aprovação em exame de nível equivalente.

As profissões de enfermeiro e parteira 
evoluíram consideravelmente nas últimas 
três décadas: os cuidados básicos de saúde 
prestados à comunidade, a utilização de 
terapias complexas e a constante evolução 
das tecnologias exigem que enfermeiros e 
parteiras tenham capacidade para assumir 
maiores responsabilidades. A fim de se 
prepararem para atender a estas 
necessidades tão complexas no domínio 
dos cuidados de saúde, os estudantes que 
se propõem ser enfermeiros e parteiras
devem continuar a ter uma base sólida de 
formação escolar geral antes de iniciarem a 
formação. Contudo, o elemento 
determinante é a qualidade e o conteúdo 
da formação, que deve ser 
permanentemente adaptado aos novos 
desafios.

Justificação

Die Richtlinie koordiniert die Mindestanforderungen an die Ausbildung. Durch die 
Kumulation von Jahren und Stunden in Artikel 31 Absatz 3 Unterabsatz 1 werden diese 
bereits – wie bei den Ärzten – verschärft. Wie bei den Ärzten, bei denen den unterschiedlichen 
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Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten durch Absenkung der Mindestausbildungsdauer in 
Jahren Rechnung getragen wird, ist es auch bei den Krankenschwestern und Pflegern, die für 
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, notwendig, den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen und die 
Zulassungsvoraussetzung auf eine mindestens zehnjährige allgemeine Schulausbildung 
festzusetzen. Zudem kann den gestiegenen Anforderungen im Gesundheitswesen nicht durch 
eine längere Schulbildung, sondern durch eine verbesserte Ausbildung Rechnung getragen 
werden.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A mobilidade dos profissionais de 
saúde deve ser igualmente tomada em 
consideração no âmbito mais amplo do 
pessoal que trabalha no setor da saúde da 
União Europeia, devendo esta mobilidade 
ser alvo de uma estratégia a nível europeu 
e em coordenação com os 
Estados-Membros, a fim de garantir o 
nível mais elevado de proteção dos 
doentes e dos consumidores, mantendo, 
no entanto, a sustentabilidade financeira 
e organizativa dos sistemas nacionais de 
saúde.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Os sistemas de formação 
profissional em alternância, ao estarem 
concebidos para se ajustarem às 
exigências económicas e às necessidades 
do mercado de trabalho, constituem um 
elemento determinante para uma baixa 
taxa de desemprego entre os jovens. Estes 
sistemas asseguram uma fácil transição 
da formação para a atividade profissional.
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Se, por conseguinte, numa profissão 
regulamentada tiverem de ser criados 
quadros de formação comum para os 
quais já exista um sistema de formação 
em alternância num determinado Estado-
Membro, os quadros de formação comum 
devem basear-se nesta abordagem 
conceptual, respeitando sempre o modelo 
em vigor no Estado-Membro em causa.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, obrigações no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 
linguísticas necessárias. O exame desta 
obrigação evidenciou a necessidade de 
clarificar o papel das autoridades 
competentes e dos empregadores, 
nomeadamente no interesse da segurança 
dos doentes. Não obstante, os controlos 
das competências linguísticas devem ser 
os razoáveis e necessários para as 
profissões em questão, não devendo 
constituir motivo para excluir os 
profissionais do mercado de trabalho no 
Estado-Membro de acolhimento.

(19) A Diretiva 2005/36/CE prevê já, de 
forma clara, obrigações no sentido de os 
profissionais possuírem as competências 
linguísticas necessárias. O exame desta 
obrigação evidenciou a necessidade de
definir, de uma forma mais precisa, estas 
competências linguísticas e clarificar o 
papel das autoridades competentes e dos 
empregadores, nomeadamente no interesse 
da segurança dos doentes.

Embora os controlos das competências 
linguísticas não devam constituir motivo 
para a recusa de reconhecimento de uma 
habilitação profissional, no caso de 
atividades com impacto nos doentes, por 
exemplo, no plano da segurança e 
tratamento dos doentes e da prestação de 
serviços e informação aos doentes, é 
essencial testar os conhecimentos 
linguísticos antes de autorizar a pessoa a 
exercer a atividade em causa. Neste caso, 
o conhecimento da língua ou línguas 
oficiais da região linguística onde o 
profissional deseja exercer a sua profissão 
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é uma condição sine qua non. Para este 
efeito, deve ter-se como norma mínima o 
nível C1 do Quadro Europeu Comum de 
Referência para as Línguas.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

Embora a diretiva especifique já as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de informações, essas obrigações 
devem ser reforçadas. Os 
Estados-Membros devem não só responder 
aos pedidos de informação, mas também 
alertar os outros Estados-Membros de uma 
forma proativa. Este sistema de alerta deve 
ser semelhante ao previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Porém, é necessário um 
mecanismo de alerta específico para os 
profissionais de saúde que beneficiam do 
reconhecimento automático ao abrigo da 
Diretiva 2005/36/CE. Esse mecanismo 
deve ser igualmente aplicável aos 
veterinários, a menos que os 
Estados-Membros tenham já acionado o 
mecanismo de alerta previsto na Diretiva 
2006/123/CE. Se um profissional, por 
força de uma ação disciplinar ou 
condenação penal, tiver perdido o direito 
de se deslocar para outro Estado-Membro, 
todos os Estados-Membros devem ser 
alertados desse facto. Este alerta deve ser 
ativado através do IMI, independentemente 
de o profissional ter exercido qualquer um 
dos direitos previstos na Diretiva 
2005/36/CE ou de ter solicitado o 
reconhecimento das suas qualificações 
profissionais através da emissão de uma 
carteira profissional europeia ou de 
qualquer outro meio previsto nessa 
diretiva. O procedimento de alerta deve 
respeitar a legislação da UE em matéria de 
proteção de dados pessoais e outros 

Embora a diretiva especifique já as 
obrigações dos Estados-Membros em 
matéria de informações, essas obrigações 
devem ser reforçadas. Os 
Estados-Membros devem não só responder 
aos pedidos de informação, mas também 
alertar os outros Estados-Membros de uma 
forma proativa. Se um profissional, na
sequência de uma ação disciplinar ou 
condenação penal que restrinja total ou 
parcialmente o exercício legal da 
profissão, tiver perdido o direito de se 
deslocar para outro Estado-Membro ou se,
para obter o reconhecimento das suas 
qualificações profissionais, tiver utilizado 
ou tentado utilizar documentos falsos,
todos os Estados-Membros devem ser 
alertados desse facto. Este alerta deve ser 
ativado através do IMI, independentemente 
de o profissional ter exercido qualquer um 
dos direitos previstos na Diretiva 
2005/36/CE ou de ter solicitado o 
reconhecimento das suas qualificações 
profissionais através da emissão de uma 
carteira profissional europeia ou de 
qualquer outro meio previsto nessa 
diretiva. O procedimento de alerta deve 
respeitar a legislação da UE em matéria de 
proteção de dados pessoais e outros 
direitos fundamentais.
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direitos fundamentais.

Justificação

A formulação proposta pela Comissão conduziria a que o mecanismo de alerta só pudesse ser 
aplicado às profissões do setor da saúde abrangidas pelo regime de reconhecimento 
automático. Por motivos de segurança dos doentes, não deve ser estabelecida qualquer 
segregação artificial entre as profissões do setor da saúde abrangidas pelo regime de 
reconhecimento automático e as sujeitas ao processo geral de reconhecimento.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

A fim de complementar ou alterar certos 
elementos não fundamentais da Diretiva 
2005/36/CE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, 
consagrado no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para atualizar o anexo I, definir os critérios 
de cálculo das taxas de emissão da 
carteira profissional europeia, estabelecer 
os pormenores da documentação 
necessária para solicitar a carteira 
profissional europeia, proceder às 
adaptações da lista de atividades constante 
do anexo IV e dos pontos 5.1.1 a 5.1.4,
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 
do anexo V, clarificar os conhecimentos e 
competências de médicos, enfermeiros 
responsáveis por cuidados gerais, 
dentistas, veterinários, parteiras, 
farmacêuticos e arquitetos, adaptar os 
períodos mínimos de formação médica 
especializada e formação de dentista 
especialista, incluir no ponto 5.1.3 do 
anexo V as novas especializações médicas, 
alterar a lista referida nos pontos 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 do anexo V, 
incluir no ponto 5.3.3 do anexo V as novas 
especializações dentárias e especificar as 
condições de aplicação dos quadros de 
formação comuns e dos testes de formação 

A fim de complementar ou alterar certos 
elementos não fundamentais da Diretiva 
2005/36/CE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos, 
consagrado no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
para atualizar o anexo I, proceder às 
adaptações da lista de atividades constante 
do anexo IV, clarificar os conhecimentos e 
competências dos arquitetos, adaptar os 
períodos mínimos de formação médica 
especializada e formação de dentista 
especialista, incluir no ponto 5.1.3 do 
anexo V as novas especializações médicas, 
alterar a lista referida nos pontos 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 do anexo V, 
incluir no ponto 5.3.3 do anexo V as novas 
especializações dentárias e especificar as 
condições de aplicação dos quadros de 
formação comuns e dos testes de formação 
comuns. É particularmente importante que 
a Comissão proceda às consultas 
adequadas durante o trabalho de 
preparação, incluindo a nível dos peritos.
Ao preparar e elaborar os atos delegados, a 
Comissão deve garantir a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.



PE494.470v02-00 150/203 RR\927072PT.doc

PT

comuns. É particularmente importante que 
a Comissão proceda às consultas 
adequadas durante o trabalho de 
preparação, incluindo a nível dos peritos.
Ao preparar e elaborar os atos delegados, a 
Comissão deve garantir a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Justificação

Em conformidade com o artigo 166.º do TFUE, os Estados-Membros são responsáveis pela 
definição dos conteúdos da formação profissional.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 1 – n.º 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Ao artigo 1.º é aditado o seguinte 
terceiro parágrafo:
«A presente diretiva é aplicável sem 
prejuízo das medidas necessárias para 
garantir um elevado nível de proteção da 
saúde e de defesa do consumidor.»

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea -j) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-j) "formação em alternância": a 
aquisição em alternância de competências 
profissionais em dois ambientes de 
formação (o local de trabalho e uma 
escola profissional), com base em 
objetivos pedagógicos e de qualidade 
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definidos em concertação. Por 
"competências profissionais" entende-se 
a capacidade e a vontade de utilizar 
conhecimentos, aptidões e competências 
pessoais, sociais e metodológicas quer no 
exercício das funções profissionais quer 
para o desenvolvimento profissional e 
pessoal.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) «Estágio profissional remunerado»: o 
exercício sob orientação de atividades
remuneradas tendo em vista o acesso a 
uma profissão regulamentada concedido 
após aprovação em exame;

(j) «Estágio profissional»: o exercício sob 
orientação de atividades, tendo em vista o 
acesso a uma profissão regulamentada nos 
termos das disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas em 
vigor num Estado-Membro;

Justificação

A palavra "remunerado" deve ser suprimida, já que os indivíduos que façam um estágio 
profissional, que constitua um elemento essencial da formação profissional, não devem ser 
prejudicados se o seu estágio não for remunerado. O aditamento da expressão «nos termos 
das disposições legislativas, regulamentares ou administrativas em vigor num Estado 
Membro» esclarece o facto de que as condições de acesso a uma profissão regulamentada 
são definidas pelo Estado Membro em causa.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 3 – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) «Carteira profissional europeia»:
certificado eletrónico emitido ao 
profissional para comprovar o 

(k) «Carteira profissional europeia»:
certificado eletrónico emitido ao 
profissional pela autoridade competente, a 
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reconhecimento das suas qualificações 
para efeitos de estabelecimento num 
Estado-Membro de acolhimento ou que 
cumpriu todas as condições necessárias
para prestar serviços num Estado-Membro 
de acolhimento a título temporário e 
ocasional;

pedido do próprio, que homologa as suas 
qualificações, para efeitos de 
estabelecimento num Estado-Membro de 
acolhimento para a prestação de serviços 
num Estado-Membro de acolhimento a 
título temporário e ocasional;

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros garantem que o 
titular de uma carteira profissional europeia 
beneficia de todos os direitos conferidos 
pelos artigos 4.º-B a 4.º-E, após validação 
da carteira pela autoridade competente do 
Estado-Membro em causa nos termos dos 
n.ºs 3 e 4 do presente artigo.

2. Os Estados-Membros garantem que o 
titular de uma carteira profissional europeia 
beneficia de todos os direitos conferidos 
pelos artigos 4.º-B a 4.º-E, sob reserva da
validação da carteira pela autoridade 
competente do Estado-Membro de 
acolhimento nos termos dos n.ºs 3 e 4 do 
presente artigo.

Justificação

Para as profissões com impacto na segurança dos doentes ao abrigo do regime de 
reconhecimento geral e automático, os Estados-Membros de acolhimento devem ser 
responsáveis pela validação da carteira profissional.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se o titular de uma qualificação 
profissional pretender, ao abrigo do 
Título II, prestar serviços diferentes dos 
abrangidos pelo artigo 7.º, n.º 4, a carteira 
profissional europeia deve ser criada e

3. Se o titular de uma qualificação 
profissional e os profissionais de saúde 
que beneficiam do reconhecimento 
automático ao abrigo da Diretiva 
2005/36/CE pretenderem, ao abrigo do 
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validada pela autoridade competente do 
Estado-Membro de origem, em 
conformidade com os artigos 4.º-B e 4.º-C.

Título II, prestar serviços diferentes dos 
abrangidos pelo artigo 7.º, n.º 4, a carteira 
profissional europeia deve ser criada e
emitida pela autoridade competente do 
Estado-Membro de origem, em 
conformidade com os artigos 4.º-B e 4.º-C
e validada pelo Estado-Membro de 
acolhimento.

Justificação

O reconhecimento das qualificações profissionais cabe ao Estado-Membro de acolhimento.
Para as profissões com impacto na segurança dos doentes ao abrigo do regime de 
reconhecimento geral e automático, os Estados-Membros de acolhimento devem ser 
responsáveis pela validação da carteira profissional.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros designam as 
autoridades competentes responsáveis pela 
emissão da carteira profissional europeia.
Estas autoridades devem assegurar um 
tratamento imparcial, objetivo e oportuno 
dos pedidos de emissão da carteira 
profissional europeia. Os centros de 
assistência referidos no artigo 57.º-B 
podem também agir na qualidade de 
autoridades competentes para emitir a 
carteira profissional europeia. Os
Estados-Membros devem assegurar que as 
autoridades competentes informam os 
cidadãos, incluindo os potenciais 
requerentes, sobre as vantagens da carteira 
profissional europeia, caso ela esteja 
disponível.

5. Os Estados-Membros designam as 
autoridades competentes responsáveis pela 
emissão da carteira profissional europeia.
Estas autoridades devem assegurar um 
tratamento imparcial, objetivo e oportuno 
dos pedidos de emissão da carteira 
profissional europeia. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
autoridades competentes informam os 
cidadãos, incluindo os potenciais 
requerentes, sobre as vantagens da carteira 
profissional europeia, caso ela esteja 
disponível.

Justificação

Uma vez que deve caber aos Estados-Membros a designação das autoridades responsáveis 
pela emissão da carteira profissional em função das estruturas já existentes, a referência aos 
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centros de assistência deve ser suprimida.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão adota atos de execução 
indicando as carteiras profissionais 
europeias para profissões específicas e 
estabelecendo o formato da carteira 
profissional europeia, as traduções 
necessárias para suportar uma aplicação 
destinada à emissão da carteira 
profissional europeia e os pormenores da 
avaliação dos pedidos de emissão, tendo 
em conta as especificidades da profissão 
em causa. Os atos de execução são
adotados em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no
artigo 58.º.

6. As carteiras profissionais europeias são 
concedidas, a pedido do interessado, às
profissões específicas abrangidas pelos
atos de execução adotados pela Comissão
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 58.º.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A Comissão pode introduzir uma 
carteira profissional europeia por via de 
um ato de execução, em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 58.º, contanto que exista 
mobilidade suficiente ou potencial de 
mobilidade suficiente relativamente à 
profissão em causa, que as partes 
interessadas se revelem suficientemente 
interessadas ou que a profissão esteja 
regulamentada num número suficiente de 
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Estados-Membros.

Justificação

Uma vez que se considera que o ato de execução se refere aos «programas com implicações 
significativas» nos termos do disposto no artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 182/2011, 
deve utilizar-se o procedimento de exame.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. Os atos de execução determinam 
igualmente o formato da carteira 
profissional europeia, as línguas em que 
deve ser formulado o pedido de carteira 
profissional europeia e as modalidades de 
avaliação dos pedidos de emissão, tendo 
em conta as especificidades da profissão 
em causa. Os atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 58.º.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As taxas pagas pelos requerentes 
relativas aos procedimentos 
administrativos da emissão da carteira 
profissional europeia devem ser razoáveis, 
proporcionais e consentâneas com os 
custos suportados pelos Estados-Membros 
de origem e de acolhimento, não devendo 
desincentivar o pedido da carteira 

7. As taxas pagas pelos requerentes 
relativas aos procedimentos 
administrativos da emissão da carteira 
profissional europeia devem ser razoáveis, 
proporcionais e consentâneas com os 
custos suportados pelos Estados-Membros 
de origem e de acolhimento, não devendo 
desincentivar o pedido da carteira 
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profissional europeia. A Comissão tem 
poderes para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 58.º-A, com 
vista à definição dos critérios de cálculo e 
distribuição das taxas.

profissional europeia.

Justificação

O cálculo e a distribuição das taxas entram na área de competência dos Estados-Membros, 
pelo que foram suprimidos.

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram ao 
titular de uma qualificação profissional a 
possibilidade de solicitar uma carteira 
profissional europeia por quaisquer meios, 
nomeadamente, através de uma 
ferramenta informática em linha, junto 
da autoridade competente do Estado-
Membro de origem.

1. Os Estados-Membros asseguram ao 
titular de uma qualificação profissional a 
possibilidade de solicitar uma carteira 
profissional europeia por escrito ou por via 
eletrónica, nos termos do artigo 57.º.

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pedidos devem ser fundamentados 
pela documentação exigida nos termos do 
artigo 7.º, n.º 2, e do anexo VII, consoante 
o caso. A Comissão tem poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 58.º-A, com vista ao 
estabelecimento dos elementos da 

2. Os pedidos devem ser fundamentados 
pela documentação exigida nos termos do 
artigo 7.º, n.º 2, e do anexo VII, consoante 
o caso. Em caso de dúvida justificada, o 
Estado-Membro de acolhimento pode 
exigir o envio dos documentos originais.
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documentação.

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-B – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adotar atos de 
execução estipulando as especificações 
técnicas, as medidas necessárias para 
garantir a integridade, a confidencialidade 
e a exatidão das informações contidas na 
carteira profissional europeia e no processo 
do IMI e as condições e procedimentos de 
disponibilização da carteira profissional 
europeia ao respetivo titular, incluindo a 
possibilidade de descarregá-la ou de 
enviar atualizações destinadas ao 
processo. Os atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 58.º.

4. A Comissão pode adotar atos de 
execução estipulando as especificações 
técnicas, as medidas necessárias para 
garantir a integridade, a confidencialidade 
e a exatidão das informações contidas na 
carteira profissional europeia e no processo 
do IMI e as condições e procedimentos de 
disponibilização da carteira profissional 
europeia ao respetivo titular. Os atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 58.º.

Justificação

O Sistema de Informação do Mercado Interno é um instrumento destinado à comunicação 
entre autoridades. O acesso ao IMI deve ser vedado a terceiros, designadamente ao 
requerente.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-C – Título

Texto da Comissão Alteração

Carteira profissional europeia para a 
prestação temporária de serviços diferentes 
dos abrangidos pelo artigo 7.º, n.º 4

Carteira profissional europeia para a 
prestação temporária de serviços diferentes 
dos abrangidos pelo artigo 7.º, n.º 4, e para 
os profissionais de saúde que beneficiam 
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do reconhecimento automático ao abrigo 
da Diretiva 2005/36/CE

Justificação

Para os profissionais da saúde, as autoridades competentes dos Estados-Membros devem ser 
responsáveis pela validação da carteira profissional europeia.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-C - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem verifica o 
pedido e cria e valida uma carteira 
profissional europeia no prazo de duas 
semanas a contar da data de receção do 
processo completo, devendo informar o 
requerente e o Estado-Membro em que o 
primeiro tenciona prestar serviços da 
validação da carteira profissional 
europeia. A transmissão da informação de 
validação aos Estados-Membros de 
acolhimento em causa corresponde à
declaração prevista no artigo 7.º. O Estado-
Membro de acolhimento não pode exigir 
outra declaração nos termos do artigo 7.º
nos dois anos seguintes.

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem verifica o 
pedido e os documentos comprovativos, e 
emite a carteira profissional europeia no 
prazo de um mês a contar da data de 
receção do processo completo, devendo, 
em seguida, transmitir imediatamente a 
carteira profissional europeia à 
autoridade competente do Estado-
Membro de acolhimento em causa e
informar o requerente desse facto. Os
Estados-Membros de acolhimento em 
causa procedem à validação da declaração 
prevista no artigo 7.º. Sem prejuízo do 
disposto no artigo 8.º, n.º 1, o Estado-
Membro de acolhimento não pode exigir 
outra declaração nos termos do artigo 7.º
no ano seguinte.

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A decisão do Estado-Membro de 2. A decisão do Estado-Membro de 
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acolhimento, ou a ausência de uma decisão 
no prazo de duas semanas referido no n.º 1, 
é suscetível de recurso judicial de direito 
interno.

acolhimento, ou a ausência de uma decisão 
no prazo de quatro semanas referido no 
n.º 1, é suscetível de recurso judicial de 
direito interno.

Justificação

O reconhecimento das qualificações profissionais cabe ao Estado-Membro de acolhimento. É 
necessário um alargamento do prazo, por forma a garantir às autoridades competentes 
tempo suficiente para a verificação da documentação.

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O titular de uma carteira profissional 
europeia que pretenda prestar serviços em 
Estados-Membros diferentes dos 
inicialmente informados nos termos do 
n.º 1, ou continuar a prestar serviços para 
além do período de dois anos referido no 
n.º 1, pode continuar a utilizar a carteira 
profissional europeia referida no n.º 1.
Nestes casos, o titular da carteira 
profissional europeia deve apresentar a 
declaração prevista no artigo 7.º.

3. O titular de uma carteira profissional 
europeia que pretenda prestar serviços em 
Estados-Membros diferentes dos 
inicialmente informados nos termos do 
n.º 1, ou continuar a prestar serviços para 
além do período de dois anos referido no 
n.º 1, pode continuar a utilizar a carteira 
profissional europeia referida no n.º 1. A 
autoridade competente do Estado-
Membro de origem deve transmitir a 
carteira profissional europeia atualizada 
ao Estado-Membro de acolhimento em 
causa. Nestes casos, o titular da carteira 
profissional europeia deve apresentar a 
declaração prevista no artigo 7.º.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-C – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A carteira profissional europeia é válida 4. A carteira profissional europeia é válida 
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enquanto o respetivo titular, com base nos 
documentos e informações contidos no 
processo do IMI, conservar o direito de 
exercer atividade no Estado-Membro de 
origem.

enquanto o respetivo titular, com base nos 
documentos e informações contidos no 
processo do IMI, conservar o direito de 
exercer atividade no Estado-Membro de 
origem, salvo se o titular tiver sido 
proibido de exercer atividade em qualquer 
Estado-Membro.

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-D – Título

Texto da Comissão Alteração

Carteira profissional europeia para 
estabelecimento e para a prestação 
temporária de serviços nos termos do 
artigo 7.º, n.º 4

Carteira profissional europeia para 
estabelecimento e para a prestação 
temporária de serviços nos termos do 
artigo 7.º, n.º 4, e para a prestação 
temporária de serviços por profissionais 
de saúde que beneficiam do 
reconhecimento automático ao abrigo do 
Título III, Capítulo III

Justificação

A decisão dos Estados-Membros de acolhimento relativamente à emissão da carteira 
profissional europeia para estabelecimento e para a prestação temporária e ocasional de 
serviços é tomada nos termos do artigo 7.º, n.º 4 (profissões regulamentadas com impacto na 
saúde ou na segurança), e ao abrigo do Título III, Capítulo III da Diretiva 2005/36/CE, para 
a prestação temporária e ocasional de serviços por profissionais de saúde que beneficiam do 
reconhecimento automático. As profissões do setor da saúde desempenham um papel de 
relevo na prestação de cuidados de saúde e apresentam riscos para a saúde pública; quando 
a prestação de cuidados corre mal, não só afeta o doente migrante, como também o sistema 
de saúde do Estado-Membro de acolhimento.

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-D – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Após a receção do processo completo do 
pedido de carteira profissional europeia, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem verifica e confirma, no prazo de
duas semanas, a autenticidade e a validade 
dos documentos comprovativos 
apresentados, cria a carteira profissional 
europeia, transmite-a para validação à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de acolhimento e informa a mesma 
autoridade do processo do IMI 
correspondente. O Estado-Membro de 
origem informa o requerente do estado do 
processo.

1. Após a receção do processo completo do 
pedido de carteira profissional europeia, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem verifica e confirma, no prazo de
cinco semanas, a autenticidade e a validade 
dos documentos comprovativos 
apresentados, cria a carteira profissional 
europeia, transmite-a para validação à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de acolhimento e informa a mesma 
autoridade do processo do IMI 
correspondente. O Estado-Membro de 
origem informa o requerente do estado do 
processo.

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-D – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos referidos nos artigos 16.º,
21.º e 49.º-A, o Estado-Membro de 
acolhimento decide sobre a validação de 
uma carteira profissional europeia, nos 
termos do n.º 1, no prazo de um mês a 
contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem. Em caso de 
dúvida justificada, o Estado-Membro de 
acolhimento pode pedir informações 
suplementares ao Estado-Membro de 
origem. Esse pedido não suspende o prazo 
de um mês.

2. Nos casos referidos nos artigos 16.º,
21.º e 49.º-A, o Estado-Membro de 
acolhimento decide sobre a validação de 
uma carteira profissional europeia, nos 
termos do n.º 1, no prazo de oito semanas
a contar da data de receção da carteira 
profissional europeia transmitida pelo 
Estado-Membro de origem. Em caso de 
dúvida justificada, o Estado-Membro de 
acolhimento pode pedir informações 
suplementares ao Estado-Membro de 
origem. Esse pedido não suspende o prazo 
de oito semanas.

Justificação

O reconhecimento das qualificações profissionais cabe ao Estado-Membro de acolhimento. É 
necessário um alargamento do prazo, por forma a garantir às autoridades competentes 
tempo suficiente para a verificação da documentação.
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Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-D – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos casos referidos no artigo 7.º, n.º 4, e 
no artigo 14.º, o Estado-Membro de 
acolhimento decide se reconhece as 
qualificações do titular ou se o sujeita a 
medidas de compensação, no prazo de dois 
meses a contar da data de receção para a 
validação da carteira profissional europeia 
transmitida pelo Estado-Membro de 
origem. Em caso de dúvida justificada, o 
Estado-Membro de acolhimento pode pedir 
informações suplementares ao Estado-
Membro de origem. Esse pedido não 
suspende o prazo de dois meses.

3. Nos casos referidos no artigo 7.º, n.º 4, e 
no artigo 14.º, o Estado-Membro de 
acolhimento decide se reconhece as 
qualificações do titular ou se o sujeita a 
medidas de compensação, no prazo de doze 
semanas a contar da data de receção da 
carteira profissional europeia transmitida 
pelo Estado-Membro de origem. Em caso 
de dúvida justificada, o Estado-Membro de 
acolhimento pode pedir informações 
suplementares ao Estado-Membro de 
origem. Esse pedido não suspende o prazo 
de doze semanas.

Justificação

O reconhecimento das qualificações profissionais cabe ao Estado-Membro de acolhimento. É 
necessário um alargamento do prazo, por forma a garantir às autoridades competentes 
tempo suficiente para a verificação da documentação.

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-D – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se o Estado-Membro de acolhimento 
não tomar uma decisão dentro dos prazos 
fixados nos n.ºs 2 e 3 ou não pedir 
informações suplementares no prazo de
um mês a contar da data de receção da 
carteira profissional europeia transmitida 
pelo Estado-Membro de origem, a carteira 
profissional europeia é considerada 
validada pelo Estado-Membro de 

5. Se o Estado-Membro de acolhimento 
não tomar uma decisão no prazo de três 
meses a contar da data de receção da 
carteira profissional europeia transmitida 
pelo Estado-Membro de origem, a carteira 
profissional europeia é considerada 
validada temporariamente pelo Estado-
Membro de acolhimento e constitui o 
reconhecimento da qualificação 
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acolhimento e constitui o reconhecimento 
da qualificação profissional que confere 
acesso à profissão regulamentada em causa 
no Estado-Membro de acolhimento.

profissional que confere acesso à profissão 
regulamentada em causa no Estado-
Membro de acolhimento. O pedido de 
informações complementares prorroga o 
período de validação de três meses por um 
período máximo de dois meses.

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-D – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As disposições previstas no n.º 5, 
primeira frase, não são aplicáveis aos 
profissionais de saúde cuja atividade 
interfere com a segurança dos doentes.

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-E – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O acesso às informações constantes do 
processo do IMI fica limitado às 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros de origem e de 
acolhimento e ao titular da carteira 
profissional europeia nos termos da 
Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho (**).

2. O acesso às informações constantes do 
processo do IMI fica limitado às 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros de origem e de 
acolhimento nos termos da Diretiva 
95/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho (**).

Justificação

O Sistema de Informação do Mercado Interno é um instrumento destinado à comunicação 
entre autoridades. O acesso ao IMI deve ser vedado a terceiros, designadamente ao 
requerente.
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Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-E – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações incluídas na carteira 
profissional europeia são apenas as 
necessárias para certificar o direito do seu 
titular a exercer a profissão para a qual foi 
emitida, nomeadamente, nome, apelido, 
data e local de nascimento, profissão, 
regime aplicável, autoridades competentes 
envolvidas, número da carteira, elementos 
de segurança e referência a uma prova de 
identidade válida.

4. As informações incluídas na carteira 
profissional europeia são apenas as 
necessárias para certificar o direito do seu 
titular a exercer a profissão para a qual foi 
emitida, nomeadamente, nome, apelido, 
data e local de nascimento, tipo de 
qualificação e profissão, nacionalidade no 
momento do reconhecimento, situação 
atual do registo, regime aplicável, 
autoridades competentes envolvidas, 
número da carteira, elementos de
segurança e referência a uma prova de 
identidade válida.

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-E – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações incluídas na carteira 
profissional europeia são apenas as 
necessárias para certificar o direito do seu 
titular a exercer a profissão para a qual foi 
emitida, nomeadamente, nome, apelido, 
data e local de nascimento, profissão, 
regime aplicável, autoridades competentes 
envolvidas, número da carteira, elementos 
de segurança e referência a uma prova de 
identidade válida.

4. As informações incluídas na carteira 
profissional europeia são apenas as 
necessárias para certificar o direito do seu 
titular a exercer a profissão para a qual foi 
emitida, nomeadamente, nome, apelido, 
data e local de nascimento, título 
profissional, confirmação da formação 
profissional, confirmação da experiência 
profissional, regime aplicável, autoridades 
competentes envolvidas, número da 
carteira, elementos de segurança e 
referência a uma prova de identidade 
válida.
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Justificação

A formação e a experiência profissional são fatores decisivos no reconhecimento de 
qualificações profissionais. Os elementos informativos relativos à formação e à experiência 
profissional devem, portanto, ser obrigatórios. A Diretiva refere-se ao reconhecimento de 
qualificações profissionais e não à profissão, pelo que deve constar na carteira profissional o 
título profissional que dá acesso a essa profissão.

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-E – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2 e 3, 
os Estados-Membros concedem aos 
empregadores, clientes, doentes e outras 
partes interessadas a possibilidade de 
verificarem a autenticidade e a validade de 
uma carteira profissional europeia que lhes 
seja apresentada pelo respetivo titular. A 
Comissão adota os atos de execução que 
estabelecem as condições de acesso ao 
processo do IMI e os meios técnicos e 
procedimentos para a verificação referida 
no primeiro parágrafo. Os atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 58.º.

7. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2 e 3, 
os Estados-Membros concedem aos 
empregadores, clientes, doentes e outras 
partes interessadas a possibilidade de 
verificarem a autenticidade e a validade de 
uma carteira profissional europeia que lhes 
seja apresentada pelo respetivo titular. A 
Comissão adota os atos de execução que 
estabelecem as condições de acesso ao 
processo do IMI e os meios técnicos e 
procedimentos para a verificação referida 
no primeiro parágrafo. Os atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 58.º.

Justificação

Segundo o Regulamento (UE) n.º 182/2011, o procedimento de exame deve ser aplicado na 
adoção de atos de alcance geral. Este procedimento garante que a Comissão não pode adotar 
atos de execução que não estejam em sintonia com o parecer do Comité. O procedimento de 
exame parece, por conseguinte, ser o tipo de procedimento mais conveniente no caso em 
questão.

Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-E – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2 e 3, 
os Estados-Membros concedem aos 
empregadores, clientes, doentes e outras 
partes interessadas a possibilidade de 
verificarem a autenticidade e a validade de
uma carteira profissional europeia que lhes 
seja apresentada pelo respetivo titular.

7. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2 e 3, 
os Estados-Membros de acolhimento
concedem aos empregadores, clientes, 
doentes e outras partes interessadas a 
possibilidade de verificarem a 
autenticidade e a validade de uma carteira 
profissional europeia que lhes seja 
apresentada pelo respetivo titular.

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-F – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) O profissional está plenamente 
qualificado para exercer no Estado-
Membro de origem a atividade 
profissional para a qual pode ser 
concedido acesso parcial no Estado-
Membro de acolhimento;

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 4-F – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral, como a saúde 
pública, e desde que assegure a realização 
do objetivo prosseguido e não vá além do 
estritamente necessário.

2. Os Estados-Membros podem, numa 
base casuística, garantir o acesso aos 
profissionais de saúde cuja atividade não 
interfere com a segurança dos doentes. O 
acesso parcial pode ser rejeitado se tal 
rejeição for justificada por razões de 
interesse geral, com vista a salvaguardar a
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saúde pública e a segurança dos doentes.

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 7 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) No caso dos títulos de formação 
referidos no artigo 21.º, n.º 1 e dos 
certificados de direitos adquiridos referidos
nos artigos 23.º, 26.º, 27.º, 30.º, 33.º, 33.º-
A, 37.º, 39.º e 43.º, documento 
comprovativo do conhecimento da língua 
do Estado-Membro de acolhimento».

(f) Para as profissões com impacto na 
segurança dos doentes, no caso dos títulos 
de formação referidos no artigo 21.º, n.º 1 e 
dos certificados de direitos adquiridos 
referidos nos artigos 23.º, 26.º, 27.º, 30.º, 
33.º, 33.º-A, 37.º, 39.º e 43.º, documento 
comprovativo da língua ou línguas oficiais 
da região linguística do Estado-Membro 
de acolhimento onde o profissional deseja 
exercer a sua profissão.

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 11 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) de uma formação regulamentada ou, 
no caso de profissões regulamentadas, de 
uma formação profissional com uma 
estrutura específica com competências 
para além das previstas no nível b, 
equivalente ao nível de formação referido 
na subalínea i), que confira um nível 
profissional comparável e que prepare o 
formando para um nível comparável de 
responsabilidades e de funções, desde que 
o diploma seja acompanhado por um 
certificado do Estado-Membro de origem;

Suprimido
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Justificação

O artigo 11.º, alínea c), subalínea ii), da Diretiva 2005/36 (CE) inclui uma referência ao 
anexo II, que abrange profissões do setor da saúde, como, por exemplo, as de fisioterapeuta e 
ortofonista. O artigo 11.º, alínea c), subalínea ii), deve manter-se na sua redação original.

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9 - alínea d)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(d) É suprimido o segundo parágrafo. Suprimido

Justificação

Deve ser mantida a possibilidade de alteração da lista que figura no anexo II.

Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9 – alínea d-A) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) É aditado o seguinte número:
"2-A. A Comissão tem poderes para 
adotar atos delegados nos termos do 
artigo 58.º-A com vista à alteração da lista 
que figura no anexo II, a fim de ter em 
conta formações que satisfaçam as 
condições previstas no n.º 1, alínea c), 
subalínea ii)."

Justificação

Deve ser mantida a possibilidade de alteração da lista que figura no anexo II.
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Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 11
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso de uma declaração de 
competência ou de um título de formação a 
que se referem os n.ºs 1 e 2, ou de um 
certificado que sancione uma formação 
regulamentada ou uma formação 
profissional com uma estrutura específica 
equivalente ao nível previsto no artigo 11.º, 
alínea c), subalínea i), o Estado-Membro 
de acolhimento deve reconhecer o nível 
declarado ou certificado pelo Estado-
Membro de origem.

3. No caso de uma declaração de 
competência ou de um título de formação a 
que se referem os n.ºs 1 e 2, ou de um 
certificado que sancione uma formação 
regulamentada ou uma formação 
profissional com uma estrutura específica 
equivalente ao nível previsto no artigo 11.º, 
alínea c), o Estado-Membro de 
acolhimento deve reconhecer o nível 
declarado ou certificado pelo Estado-
Membro de origem.

Justificação

O artigo 11.º, subalínea a), remete para o anexo II da presente diretiva, no qual figuram 
igualmente profissões do setor da saúde e atividades artesanais relacionadas com a saúde.
Tendo em vista a mobilidade, também no caso destas formações profissionais com uma 
estrutura específica deve ser reconhecido o nível certificado pelo Estado-Membro de origem.

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 11
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação aos n.ºs 1 e 2 do presente 
artigo, a autoridade competente do Estado-
Membro de acolhimento pode recusar o 
acesso à profissão e o seu exercício aos 
titulares de uma declaração de competência 
se a qualificação nacional exigida para 
exercer a profissão no seu território for 
classificada nos termos das alíneas d) ou e) 
do artigo 11.º.».

4. Em derrogação aos n.ºs 1 e 2 do presente 
artigo, a autoridade competente do Estado-
Membro de acolhimento pode recusar o 
acesso à profissão e o seu exercício aos 
titulares de uma declaração de competência 
se a qualificação nacional exigida para 
exercer a profissão no seu território for 
classificada nos termos das alíneas c), d) 
ou e) do artigo 11.º.».
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Justificação

Durch die von der Kommission vorgeschlagene Regelung wird ein Durchstieg von 
Niveaustufe 1 auf Niveaustufe 3 ermöglicht. Jedoch ist Niveaustufe 3 – ebenso wie die 
Niveaustufen 4 und 5, bei denen kein Durchstieg von Niveaustufe 1 möglich ist – eine 
postsekundäre Ausbildung. Daneben können die Mitgliedstaaten nach der von der 
Kommission vorgeschlagenen Regelung einen Durchstieg von Niveaustufe 3 auf Niveaustufe 4 
versagen. Dies könnte in der Folge zu einer Mobilitätseinschränkung für die 
Gesundheitshandwerke wie Augenoptiker oder Hörgeräteakustiker führen, da diese Berufe in 
den Mitgliedstaaten unterschiedlich in Niveau 3 oder in Niveau 4 angesiedelt sind. Durch 
eine Aufnahme von Buchstabe c wird dieser Mobilitätsbarriere entgegen gewirkt.

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 15-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 21 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Ao artigo 21.º é aditado o seguinte 
número:
"4-A. Os Estados-Membros não são, 
porém, obrigados a reconhecer os títulos 
de formação enumerados no ponto 5.6.2.
do anexo V para a criação de novas 
farmácias abertas ao público. Para efeitos 
da aplicação da presente secção, são
igualmente consideradas como tal as 
farmácias abertas há menos de três 
anos."

Justificação

Aus der vielfach von der Kommission angeführten Rechtsprechung des EuGH ergibt sich 
keine Notwendigkeit, die sogenannte „3-Jahresklausel“ zu streichen. Der EuGH hat in seiner 
ständigen Rechtsprechung keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Regelung geäußert, 
sondern vielmehr darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten befugt sind, grundlegende 
Entscheidungen zur Organisation ihres Apothekenwesens in eigener Verantwortung zu 
treffen. Die Vorschrift ist im Vergleich zu denkbaren Ersatzregelungen auch weniger 
einschränkend, da sie auf Eignungsprüfungen oder Zugangskriterien wie Berufserfahrung 
verzichtet und so den Weg in die Selbständigkeit (durch Übernahme einer bestehenden 
Apotheke) relativ einfach und ohne zusätzliche Hürde eröffnet.

Alteração 49
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 15-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 21 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) No artigo 21.º, é aditado o seguinte 
número:
"7-A. Os Estados-Membros podem exigir 
que os profissionais que possuem títulos 
de formação enumerados no anexo V, 
pontos 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, só possam 
beneficiar das disposições previstas no 
n.º 1 se tiverem obtido as suas 
qualificações nos últimos três anos ou se 
puderem provar através de uma 
declaração de uma autoridade competente 
ou de outro organismo relevante que se 
dedicaram efetiva e licitamente às 
atividades em causa durante, pelo menos, 
três anos consecutivos, nos cinco anos 
anteriores à data de emissão da 
declaração. Quando tal não se verificar, 
os Estados-Membros podem avaliar as 
qualificações profissionais nos termos do 
disposto no Título III, Capítulo I, ou 
conceder acesso limitado a uma profissão 
em conformidade com a legislação 
nacional."

Justificação

Atualmente, as autoridades competentes têm de efetuar o reconhecimento de forma 
automática e conceder o acesso a uma profissão aos profissionais que possam não ter 
exercido essa atividade durante muitos anos desde que obtiveram as suas qualificações. A 
diretiva deixa em aberto a possibilidade de as autoridades competentes associarem o 
reconhecimento automático a uma obrigação de demonstrar a experiência profissional 
recente e relevante. Se esta obrigação não puder ser cumprida, os profissionais podem ver o 
seu pedido ser considerado ao abrigo do regime geral.

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 17
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Diretiva 2005/36/CE
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

«Para os efeitos da alínea b) do primeiro 
parágrafo, a partir de [inserir data - o dia 
após a data fixada no artigo 3.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo] e, posteriormente, de 
cinco em cinco anos, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
apresentam à Comissão e aos outros 
Estados-Membros relatórios publicamente 
disponíveis sobre os seus processos de 
educação e formação contínua relativos às 
profissões de médico, médico especialista, 
enfermeiro responsável por cuidados 
gerais, dentista, dentista especialista, 
veterinário, parteira e farmacêutico.».

«Para os efeitos da alínea b) do primeiro 
parágrafo, a partir de [inserir data - o dia 
após a data fixada no artigo 3.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo] e, posteriormente, de 
cinco em cinco anos, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
apresentam à Comissão e aos outros 
Estados-Membros relatórios publicamente 
disponíveis sobre os seus processos de 
educação e formação contínua relativos às 
profissões de médico, médico especialista, 
enfermeiro responsável por cuidados 
gerais, dentista, dentista especialista, 
veterinário, parteira e farmacêutico. Os 
Estados-Membros devem dispor de um 
sistema que permita assegurar que os 
profissionais da saúde atualizem com 
regularidade as suas competências 
através do desenvolvimento profissional 
contínuo.

Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 18 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A formação médica de base 
compreende, no total, pelo menos cinco
anos de estudos, que podem igualmente ser 
expressos sob a forma de créditos ECTS 
equivalentes, e consiste em 5500 horas de 
ensino teórico e prático, ministrado numa 
universidade ou sob a orientação de uma 
universidade.

2. A formação médica de base 
compreende, no total, pelo menos seis anos 
de estudos (que podem ser expressos, a 
título adicional, sob a forma de créditos 
ECTS equivalentes) e consiste em
5 500 horas de ensino teórico efetivo numa 
universidade e ensino prático, ministrado 
numa universidade ou sob a orientação de 
uma universidade num hospital não 
universitário. O número mínimo de 5 500 
horas de formação efetiva não inclui 
componentes como o estudo individual, 
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exames ou a elaboração de uma tese.

Justificação

A redução da formação médica de base comprometerá seriamente a qualidade da formação.
Atualmente, a grande maioria dos Estados-Membros tem uma formação médica de base de, 
pelo menos, seis anos de estudo. A alteração para cinco anos pode iniciar um nivelamento 
por baixo, o que é extremamente indesejável. Deve ser possível ministrar a formação teórica 
numa universidade, enquanto a formação prática deve poder ser ministrada tanto em 
hospitais universitários como não universitários.

Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 18 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de especificar:

Suprimido

(a) A adequação dos conhecimentos 
científicos referidos na alínea a) do n.º 3 
em relação ao progresso científico e 
tecnológico e às competências necessárias 
que tais conhecimentos devem implicar;
(b) O nível de suficiência da compreensão 
das matérias referidas na alínea b) do 
n.º 3 e as competências necessárias para 
essa compreensão, em consonância com o 
progresso científico e a evolução da 
educação nos Estados-Membros;
(c) A adequação dos conhecimentos das 
matérias e das práticas clínicas referidos 
na alínea c) do n.º 3, bem como as 
competências necessárias que esses 
conhecimentos devem propiciar à luz do 
progresso científico e tecnológico;
(d) A adequação da experiência clínica 
referida na alínea d) do n.º 3 e as 
competências necessárias que essa 
experiência deve implicar à luz quer do 
progresso científico e tecnológico quer da 
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evolução da educação nos 
Estados-Membros.».

Justificação

Em conformidade com o artigo 166.º do TFUE, os Estados-Membros são responsáveis pela 
definição dos conteúdos da formação profissional.  Apesar de, até ao momento, não existir 
para o grupo profissional dos médicos um programa de formação mínima como base para o 
reconhecimento automático, um tal alargamento da esfera de competência não só não se 
justifica como ultrapassaria o exigido para um programa de formação mínima.

Alteração 53

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 19 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 25 – n.º 3-A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem 
estabelecer, nas respetivas legislações 
nacionais, dispensas parciais de partes da 
formação médica especializada se a parte 
da formação em causa tiver já sido 
realizada durante outro ciclo de formação 
especializada indicado no ponto 5.1.3 do 
anexo V, e desde que a qualificação 
especializada anterior tenha já sido obtida 
pelo profissional nesse Estado-Membro. Os 
Estados-Membros devem assegurar que a 
dispensa concedida não vá além de um 
terço da duração mínima dos ciclos de 
formação médica especializada referidos 
no ponto 5.1.3 do anexo V.

3-A. Os Estados-Membros podem 
estabelecer, nas respetivas legislações 
nacionais, dispensas parciais de partes da 
formação médica especializada, que devem 
ser aplicadas caso a caso, se a parte da 
formação em causa tiver já sido realizada 
durante outro ciclo de formação 
especializada indicado no ponto 5.1.3 do 
anexo V, e desde que a qualificação 
especializada anterior tenha já sido obtida 
pelo profissional nesse Estado-Membro. Os 
Estados-Membros devem assegurar que a 
dispensa concedida não vá além de um 
terço da duração mínima dos ciclos de 
formação médica especializada referidos 
no ponto 5.1.3 do anexo V.

Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 22 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais pressupõe 
uma formação escolar geral de 12 anos
comprovada por um diploma, certificado 
ou outro título emitido pelas autoridades ou 
organismos competentes de um
Estado-Membro, ou por um certificado 
comprovativo da aprovação em exame de 
admissão, de nível equivalente, às escolas 
de enfermagem.».

1. A admissão à formação de enfermeiro 
responsável por cuidados gerais, em 
conformidade com o n.º 3, pressupõe uma
idade mínima de 16 anos e formação 
escolar geral de, pelo menos, 10 anos
comprovada por um diploma, certificado 
ou outro título emitido pelas autoridades ou 
organismos competentes de um Estado-
Membro, ou por um certificado 
comprovativo da aprovação em exame de 
admissão, de nível equivalente, às escolas 
de enfermagem. Esta disposição é 
aplicável sem prejuízo do direito de os 
Estados-Membros exigirem a nível 
nacional mais anos de formação escolar 
geral como condição de acesso à 
formação;

Alteração 55

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 22 – alínea d)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 31 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de especificar:

Suprimido

(a) A adequação dos conhecimentos das 
ciências em que se baseiam os cuidados 
gerais de enfermagem referidos na 
alínea a) do n.º 6, tendo em conta o 
progresso científico e tecnológico e as 
competências necessárias que tais 
conhecimentos devem implicar, em
consonância com o progresso científico e 
tecnológico e a evolução recente no 
domínio da educação;
(b) O nível de suficiência da compreensão 
dos conhecimentos referidos na alínea a) 
do n.º 6 e as competências necessárias 
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resultantes dessa compreensão, em
consonância com o progresso científico e 
tecnológico e a evolução recente no 
domínio da educação;
(c) O nível de suficiência da compreensão 
dos conhecimentos referidos na alínea b) 
do n.º 6 e as competências necessárias 
resultantes desses conhecimentos, em 
consonância com o progresso científico e 
a evolução recente no domínio da 
educação;
(d) A adequação da experiência clínica 
referida na alínea c) do n.º 6 e as 
competências necessárias resultantes 
dessa experiência clínica adequada, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico e a evolução recente no 
domínio da educação».

Justificação

Em conformidade com o artigo 166.º do TFUE, os Estados-Membros são responsáveis pela 
definição dos conteúdos da formação profissional.

Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 23 – alínea a-A) (nova)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(a-A) É suprimido o n.º 2;

Justificação

Todos os enfermeiros na Polónia têm as mesmas competências, independentemente de a sua 
formação ter sido seguida segundo o sistema educativo atual ou anterior. De acordo com as 
disposições legais polacas, os enfermeiros são obrigados a reforçar continuamente os seus 
conhecimentos e competências profissionais. As qualificações dos enfermeiros polacos 
adquiridas antes da adesão da Polónia à UE devem, por conseguinte, ser reconhecidas tendo 
por base o princípio dos direitos adquiridos, tal como consta do artigo 23.º da diretiva. Por 
esse motivo, o artigo 33.º, n.º 2, é revogado.

Alteração 57
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 23 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem reconhecer 
os títulos de formação de enfermeiro 
concedidos na Polónia a enfermeiros que 
tenham completado a formação antes de 1 
de maio de 2004, que não satisfaçam os 
requisitos mínimos de formação 
estabelecidos no artigo 31.º, comprovados 
por um diploma de bacharelato obtido com 
base no programa especial de atualização 
previsto no artigo 11.º da Lei de 20 de abril 
de 2004 que altera a Lei sobre as profissões 
de enfermeiro e parteira e outros atos 
jurídicos (Jornal Oficial da República da 
Polónia de 30 de abril de 2004, n.º 92, 
ponto 885) e no Regulamento do 
Ministério da Saúde, de 12 de abril 
de 2010, que altera o Regulamento do 
Ministério da Saúde, de 11 de maio 
de 2004, sobre as condições detalhadas de 
ensino ministrado a enfermeiros e parteiras 
que possuam um certificado do ensino 
secundário (exame final — «matura») e 
sejam diplomados de «liceus médicos» ou
de escolas profissionais de medicina que 
formem enfermeiros e parteiras, (Jornal 
Oficial da República da Polónia de 21 de 
Abril de 2010, n.º 65, ponto 420), com o 
objetivo de verificar se o interessado 
possui um nível de conhecimentos e 
competências comparável ao dos 
enfermeiros que possuem as qualificações 
enumeradas, para a Polónia, no ponto 
5.2.2. do anexo V.».

3. Os Estados-Membros devem reconhecer 
os títulos de formação de enfermeiro 
concedidos na Polónia a enfermeiros que 
tenham completado a formação antes de 1 
de maio de 2004, que não satisfaçam os 
requisitos mínimos de formação 
estabelecidos no artigo 31.º, comprovados 
por um diploma de bacharelato obtido com 
base no programa especial de atualização 
previsto no artigo 11.º da Lei de 20 de abril 
de 2004 que altera a Lei sobre as profissões 
de enfermeiro e parteira e outros atos 
jurídicos (Jornal Oficial da República da 
Polónia de 30 de abril de 2004, n.º 92, 
ponto 885) e no Regulamento do 
Ministério da Saúde, de 11 de maio de 
2004, sobre as condições detalhadas de 
ensino ministrado a enfermeiros e parteiras 
que possuam um certificado do ensino 
secundário (exame final — «matura») e 
sejam diplomados de «liceus médicos» e
de escolas profissionais de medicina que 
formem enfermeiros e parteiras (Jornal 
Oficial da República da Polónia de 13 de 
maio de 2004, n.º 110, ponto 1170, com as 
devidas alterações), substituído pelo artigo 
55.º, n.º 2, da Lei de 15 de julho de 2011 
sobre as profissões de enfermeiro e 
parteira (Jornal Oficial da República da
Polónia de 23 de agosto de 2011, n.º 174, 
ponto 1039), e o Regulamento do 
Ministério da Saúde, de 14 de junho de 
2012, sobre as condições detalhadas de 
cursos de ensino superior ministrados a 
enfermeiros e parteiras que possuam um 
certificado do ensino secundário (exame 
final — «matura») e sejam diplomados de 
uma «escola secundária médica» ou de 
um estabelecimento de ensino pós-
secundário que forme enfermeiros e 
parteiras (Jornal Oficial da República da 
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Polónia de 6 de julho de 2012, ponto 770),
com o objetivo de verificar se o interessado 
possui um nível de conhecimentos e 
competências comparável ao dos 
enfermeiros que possuem as qualificações 
enumeradas, para a Polónia, no ponto 
5.2.2. do anexo V.».

Alteração 58

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 24 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 34 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«A formação de base de dentista deve
compreender um mínimo de cinco anos de 
estudos teóricos e práticos a tempo inteiro, 
que podem igualmente ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes, 
ministrados numa universidade ou instituto 
superior de nível equivalente ou sob a 
orientação de uma universidade e que 
correspondam, pelo menos, ao programa 
constante do ponto 5.3.1 do anexo V.

«A formação de base de dentista deve ter 
uma duração mínima de cinco anos e 
compreender, pelo menos, 5000 horas de 
estudos teóricos e práticos a tempo inteiro, 
que podem igualmente ser expressos a 
título adicional sob a forma de créditos 
ECTS equivalentes, equivalendo um ano 
letivo a 60 créditos, ministrados numa 
universidade ou instituto superior de nível 
equivalente ou sob a orientação de uma 
universidade e que correspondam, pelo 
menos, ao programa constante do 
ponto 5.3.1 do anexo V.

Justificação

Para assegurar a qualidade da formação básica dos dentistas, a duração em anos deve ser 
substituída por um número mínimo de horas. Deste modo, podem ser excluídos ciclos de 
formação efetuados de forma irregular ou aos fins de semana. A distribuição dos créditos 
ECTS é muito diferente em toda a Europa. A informação em ECTS não pode, por isso, 
substituir os outros critérios, sendo apenas fornecida a título adicional.

Alteração 59

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 24 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 34 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de especificar:

Suprimido

(a) A adequação dos conhecimentos das 
ciências em que assenta a atividade de 
dentista e o nível de compreensão dos 
métodos científicos referidos na alínea a) 
do n.º 3, bem como as competências 
necessárias resultantes desse nível de 
conhecimentos e compreensão, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico e a evolução recente no 
domínio da educação;
(b) A adequação dos conhecimentos 
referidos na alínea b) do n.º 3 e as 
competências necessárias resultantes 
desse nível de conhecimentos, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico e a evolução recente no 
domínio da educação;
(c) A adequação dos conhecimentos dos 
conhecimentos referidos na alínea c) do 
n.º 3 e as competências necessárias 
resultantes desse nível, em consonância 
com o progresso científico e tecnológico;
(d) A adequação dos conhecimentos das 
disciplinas e métodos clínicos referidos na 
alínea d) do n.º 3 e as competências 
necessárias deles resultantes, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico;
(e) A adequação da experiência clínica 
referida na alínea e) do n.º 3, em 
consonância com a evolução recente no 
domínio da educação.».

Justificação

Em conformidade com o artigo 166.º do TFUE, os Estados-Membros são responsáveis pela 
definição dos conteúdos da formação profissional.
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Alteração 60

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 26 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«A formação de veterinário compreende 
um mínimo de cinco anos de estudos 
teóricos e práticos a tempo inteiro, que 
podem igualmente ser expressos sob a 
forma de créditos ECTS equivalentes, 
ministrados numa universidade ou instituto 
superior de nível equivalente ou sob a 
orientação de uma universidade, e que 
correspondam, pelo menos, ao programa 
constante do ponto 5.4.1 do anexo V.

«A formação de veterinário compreende 
um mínimo de cinco anos de estudos 
teóricos e práticos a tempo inteiro, que 
podem igualmente ser expressos a título 
adicional sob a forma de créditos ECTS 
equivalentes, ministrados numa 
universidade ou instituto superior de nível 
equivalente ou sob a orientação de uma 
universidade, e que correspondam, pelo 
menos, ao programa constante do 
ponto 5.4.1 do anexo V.

Justificação

A distribuição dos créditos ECTS é muito diferente em toda a Europa. A informação em 
ECTS não pode, por isso, substituir os outros critérios, sendo apenas fornecida a título 
adicional.

Alteração 61

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 26 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de especificar:

Suprimido

(a) A adequação dos conhecimentos 
científicos referidos na alínea a) do n.º 3 e 
as competências necessárias resultantes 
desse nível de conhecimentos, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico;
(b) A adequação dos conhecimentos da 
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estrutura e das funções dos animais de 
boa saúde referidos na alínea b) do n.º 3 e 
as competências necessárias que esse 
nível de conhecimentos implica, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico;
(c) A adequação dos conhecimentos nos
domínios do comportamento, da proteção 
e das doenças dos animais referidos nas 
alíneas c) e d) do n.º 3, bem como as 
competências necessárias que esse nível 
de conhecimentos implica, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico;
(d) A adequação dos conhecimentos de 
medicina preventiva referidos na alínea e) 
do n.º 3 e as competências necessárias que 
esse nível de conhecimentos implica, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico;
(e) A adequação dos conhecimentos 
referidos na alínea f) do n.º 3 e as 
competências necessárias que esse nível 
de conhecimentos implica, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico;
(f) A adequação dos conhecimentos 
decorrentes da experiência clínica e 
prática referida na alínea h) do n.º 3 e as 
competências necessárias que esse nível 
de conhecimentos implica, em 
consonância com a evolução recente no 
domínio da educação.».

Justificação

Em conformidade com o artigo 166.º do TFUE, os Estados-Membros são responsáveis pela 
definição dos conteúdos da formação profissional.

Alteração 62

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 26-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 38-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(26-A) É inserido o artigo seguinte:
"Artigo 38.º-A
Especializações em medicina veterinária
A Comissão determina, no prazo de dois 
anos a contar da data de entrada em vigor 
da diretiva, se as especializações em 
medicina veterinária deverão também ser 
abrangidas, tal como ocorre com as 
especializações em medicina e em 
medicina dentária, pela Diretiva 
2005/36/CE, se forem comuns a pelo 
menos um terço dos Estados-Membros, e, 
se for caso disso, apresentará uma 
proposta legislativa.

Justificação

Também na área da medicina veterinária existe uma série de especializações cada vez mais 
reconhecidas em toda a Europa. Tais especializações deverão no futuro ser igualmente 
abrangidas pelo regime de reconhecimento automático.

Alteração 63

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 27 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 40 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Conclusão, pelo menos, dos 12 anos da
formação escolar geral, ou posse de um 
certificado comprovativo da aprovação em 
exame de admissão, de nível equivalente, 
às escolas de parteiras, para a via I;

(a) Conclusão de, pelo menos, 10 anos de
formação escolar geral, até, no mínimo, 
aos 16 anos de idade, ou posse de um 
certificado comprovativo da aprovação em 
exame de admissão, de nível equivalente, 
às escolas de parteiras, para a via I;
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Alteração 64

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 27 – alínea c)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 40 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de especificar:

Suprimido

(a) A adequação dos conhecimentos das 
ciências em que assentam as atividades de 
parteira referidos na alínea a) do n.º 3 e 
as competências necessárias que esse 
nível de conhecimentos implica, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico;
(b) A adequação dos conhecimentos 
referidos na alínea c) do n.º 3 e as 
competências necessárias que esse nível 
de conhecimentos implica, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico;
(c) A adequação da experiência clínica 
referida na alínea d) do n.º 3 e as 
competências necessárias que esse nível 
de conhecimentos implica, em 
consonância com as recentes reformas no 
domínio da educação e com o progresso 
científico e tecnológico;
(d) A adequação da compreensão da 
formação do pessoal de saúde e da 
experiência de trabalho com o mesmo, 
referidas na alínea e) do n.º 3, bem como 
as competências necessárias que esse 
nível de compreensão implica, em 
consonância com as recentes reformas no 
domínio da educação e com o progresso 
científico e tecnológico.».

Justificação

Em conformidade com o artigo 166.º do TFUE, os Estados-Membros são responsáveis pela 
definição dos conteúdos da formação profissional.
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Alteração 65

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 28
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 41 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) quer subordinada à posse de um 
diploma, certificado ou outro título que 
confira acesso à universidade ou a um 
estabelecimento de ensino superior, ou, se 
assim não for, que garanta um nível 
equivalente de conhecimentos; ou

Justificação

As regras estabelecidas na Diretiva 2005/36/CE constituem já uma prática bem estabelecida 
e devem continuar a ser válidas.

Alteração 66

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 28
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 41 – n.º 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) seguida de uma prática profissional 
de dois anos, pela qual será passado um 
certificado nos termos do n.º 2;

Justificação

As regras estabelecidas na Diretiva 2005/36/CE constituem já uma prática bem estabelecida 
e devem continuar a ser válidas.

Alteração 67

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 30 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 44 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O título de formação de farmacêutico 
sanciona uma formação de, pelo menos, 
cinco anos, que podem igualmente ser 
expressos sob a forma de créditos ECTS 
equivalentes, dos quais, no mínimo:

2. O título de formação de farmacêutico 
sanciona uma formação de, pelo menos, 
cinco anos, que podem igualmente ser 
expressos a título adicional sob a forma de 
créditos ECTS equivalentes, dos quais, no 
mínimo:

Justificação

A distribuição dos créditos ECTS é muito diferente em toda a Europa. A informação em 
ECTS não pode, por isso, substituir os outros critérios, sendo apenas fornecida a título 
adicional.

Alteração 68

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 30 – alínea a)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 44 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) No fim do ensino teórico e prático, seis 
meses de estágio em farmácia aberta ao 
público ou num hospital, sob a orientação 
do serviço farmacêutico desse hospital.

(b) Durante ou no fim do ensino teórico e 
prático, seis meses de estágio em farmácia 
aberta ao público ou num hospital, sob a 
orientação do serviço farmacêutico desse 
hospital.

Justificação

Os Estados-Membros e as suas universidades devem continuar a ter a possibilidade de 
escolher livremente a altura do estágio. Nos países escandinavos, em particular, o estágio é 
efetuado por blocos, durante o ciclo de estudos pós-secundários.

Alteração 69

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 30 – alínea b)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 44 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para, nos termos 
do artigo 58.º-A, adotar atos delegados no 
sentido de especificar:

Suprimido

(a) A adequação dos conhecimentos dos 
medicamentos e substâncias utilizadas no 
respetivo fabrico referidos na alínea a) do 
n.º 3 e as competências necessárias que 
esse nível de conhecimentos implica, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico;
(b) A adequação dos conhecimentos 
referidos na alínea b) do n.º 3 e as 
competências necessárias que esse nível 
de conhecimentos implica, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico;
(c) A adequação dos conhecimentos 
referidos na alínea c) do n.º 3 e as 
competências necessárias que esse nível 
de conhecimentos implica, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico;
(d) A adequação dos conhecimentos que 
permitam avaliar os dados científicos 
referidos na alínea d) do n.º 3 e as 
competências necessárias que esse nível 
de conhecimentos implica, em 
consonância com o progresso científico e 
tecnológico.».

Justificação

Em conformidade com o artigo 166.º do TFUE, os Estados-Membros são responsáveis pela 
definição dos conteúdos da formação profissional.

Alteração 70

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 30-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 45 – parágrafo 2 – alínea e-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(30-A) Ao n.º 2 do artigo 45.º é aditada a 
seguinte alínea e-A):
(e-A) Aquisição, preparação, controlo, 
armazenamento e venda de medicamentos 
seguros e de boa qualidade em farmácias 
abertas ao público.

Justificação

A área de atividade de um farmacêutico evoluiu e deve por isso ser adaptada. Faz hoje parte 
das tarefas diárias de um farmacêutico encontrar rapidamente medicamentos que não tem em 
stock e fornecê-los aos doentes. É igualmente importante que o farmacêutico se certifique da 
segurança e autenticidade dos medicamentos antes de os fornecer aos doentes.

Alteração 71

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 30-B (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 45 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(30-B) Ao n.º 2 do artigo 45.º é aditada a 
seguinte alínea f-A):
"(f-A) Gestão medicamentosa, assim 
como informação e aconselhamento sobre 
medicamentos e esclarecimento de 
questões de saúde."

Justificação

A área de atividade de um farmacêutico evoluiu e deve por isso ser adaptada. Durante um 
tratamento medicamentoso é igualmente importante manter um determinado estilo de vida, 
para que o medicamento produza os efeitos desejados. O farmacêutico tem aqui um papel 
importante no esclarecimento dos doentes.
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Alteração 72

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 30-C (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 45 – n.º 2 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(30-C) Ao n.º 2 do artigo 45.º é aditada a 
seguinte alínea f-B):
"(f-B) Apoio e aconselhamento aos 
doentes em relação à toma de 
medicamentos de venda livre e à 
automedicação."

Justificação

A área de atividade de um farmacêutico evoluiu e deve por isso ser adaptada. No caso de 
doenças muito ligeiras, por exemplo, uma constipação, é às farmácias que os doentes se 
dirigem em primeiro lugar, devendo receber aí uma informação completa por parte do 
farmacêutico.

Alteração 73

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 31-A (novo)
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 45 – n.º 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) Ao n.º 2 do artigo 45.º é aditada a 
seguinte alínea h-A):
(h-A) Participação em campanhas de 
saúde pública e de informação."

Justificação

Através do esclarecimento da população é possível enfrentar melhor muitas doenças, como o 
cancro, e outras situações clínicas, como a resistência aos antibióticos. Os esclarecimentos 
sobre um estilo de vida saudável e a forma correta de utilizar os antibióticos podem 
contribuir para uma sociedade mais saudável.
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Alteração 74

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O conjunto comum de conhecimentos, 
aptidões e competências deve combinar os 
conhecimentos, aptidões e competências
definidos nos sistemas de estudos e 
formação aplicáveis em pelo menos um 
terço de todos os Estados-Membros;

(c) O conjunto comum de conhecimentos, 
aptidões e competências deve combinar os 
conhecimentos, aptidões e competências 
definidos nos sistemas de estudos e 
formação aplicáveis em pelo menos um 
terço de todos os Estados-Membros; se, 
num Estado-Membro, a profissão em 
causa já estiver regulamentada através de 
um sistema de formação em alternância, 
na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea m), o 
quadro de formação comum deve prever a 
formação num sistema em alternância, na 
observância das normas vigentes.

Justificação

Os sistemas de formação profissional em alternância desempenham um papel essencial no 
combate ao desemprego entre os jovens, graças à sua orientação para as necessidades do 
mercado de trabalho, bem como ao facto de facilitar a rápida integração dos formandos nas 
empresas. Os princípios de formação comuns devem, por conseguinte, ser estruturados de 
acordo com o modelo de formação em alternância, sempre que adequado e se já existir um 
sistema de formação em alternância, pelo menos, num Estado-Membro.

Alteração 75

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) A profissão em causa não deve estar 
abrangida por nenhum outro quadro de 
formação comum nem já regulamentada ao 
abrigo do Capítulo III do Título III;

(e) A profissão em causa não deve estar 
abrangida por nenhum outro quadro de 
formação comum nem já regulamentada ao 
abrigo dos Capítulos II ou III do 
Título III;
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Justificação

O quadro de formação comum é, sem dúvida, de louvar, uma vez que permite que mais 
profissões do setor da saúde transitem para o regime de reconhecimento automático. No 
entanto, há profissões mencionadas no Capítulo II que não devem ser incluídas no quadro 
comum de formação.

Alteração 76

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O disposto no n.º 1 não é aplicável às 
profissões de médico, enfermeiro 
responsável por cuidados gerais, dentista, 
veterinário, parteira, farmacêutico e 
arquiteto que assentam no princípio 
fundamental do reconhecimento 
automático dos títulos de formação, com 
base numa coordenação das condições 
mínimas de formação.

Justificação

A diretiva não deve introduzir um terceiro regime de reconhecimento, além do 
reconhecimento automático e dos regimes gerais, dado que esta situação geraria confusão 
entre os profissionais e a autoridade competente. Por conseguinte, deve ser explicitado que 
os quadros de formação comuns não são aplicáveis a quaisquer profissões setoriais.

Alteração 77

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão tem poderes para, nos 
termos do artigo 58.º-A, adotar atos 
delegados com vista à especificação do 
conjunto comum de conhecimentos, 
aptidões e competências e das 

3. A Comissão tem poderes para, nos 
termos do artigo 58.º-A, adotar atos 
delegados com vista à especificação do 
conjunto comum de conhecimentos, 
aptidões e competências e das 
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qualificações referentes ao quadro de 
formação comum.

qualificações referentes ao quadro de 
formação comum. No que se refere ao seu 
grau de discriminação, tais atos não 
devem exceder os requisitos mínimos de 
formação referidos no Capítulo III do 
Título III.

Justificação

A formação profissional é da competência dos Estados-Membros. O conjunto comum de 
conhecimentos, aptidões e competências, assim como as qualificações, não devem, por 
conseguinte, exceder os requisitos mínimos de formação.

Alteração 78

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-B – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O intercâmbio de informações entre 
as autoridades competentes dos diferentes 
Estados-Membros, nos termos do presente 
artigo, deve ser efetuado através do 
Sistema de Informação do Mercado 
Interno (IMI).

Alteração 79

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um Estado-Membro pode solicitar uma 
derrogação da aplicação do quadro de 
formação comum referido no n.º 3 no seu 
território se for obrigado a introduzir nele
uma nova profissão regulamentada, se tiver 
de alterar princípios internos fundamentais 
relativos ao regime das profissões, no que 
diz respeito à formação e às condições de 

5. Um Estado-Membro pode, num prazo 
de seis meses a contar da data de entrada 
em vigor do ato delegado referido no n.º 3, 
declarar perante a Comissão que não 
pretende aplicar no seu território o quadro 
de formação comum referido no n.º 3. Tal 
será possível se for obrigado a introduzir 
no seu território uma nova profissão 
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acesso às mesmas, ou se não quiser ligar o 
seu regime de qualificações nacional às 
qualificações constantes desse quadro de 
formação comum. A Comissão pode tomar 
uma decisão de execução para conceder 
essa derrogação aos Estados-Membros 
que a solicitem.

regulamentada, se tiver de alterar 
princípios internos fundamentais relativos 
ao regime das profissões, no que diz 
respeito à formação e às condições de 
acesso às mesmas, ou se não quiser ligar o 
seu regime de qualificações nacional às 
qualificações constantes desse quadro de 
formação comum.

Justificação

Deve ser dada aos Estados-Membros a possibilidade de decidirem se participam ou não no 
quadro de formação comum.

Alteração 80

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 35
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 49-B

Texto da Comissão Alteração

Testes de formação comuns Suprimido
1. Para efeitos do presente artigo, 
entende-se por teste de formação comum 
uma prova de aptidão destinada a avaliar 
a capacidade de um profissional para 
exercer uma profissão em todos os 
Estados-Membros que a tenham 
regulamentado. A aprovação num teste de 
formação comum permite o acesso às 
atividades profissionais em causa e o seu 
exercício num Estado-Membro nas 
mesmas condições que os titulares de 
qualificações profissionais obtidas nesse 
Estado-Membro.
2. O teste de formação comum deve 
satisfazer as seguintes condições:
(a) O teste de formação comum deve 
permitir a deslocação de um maior 
número de profissionais entre os 
Estados-Membros em comparação com o 
regime geral de reconhecimento dos 
títulos de formação previsto no Capítulo I 
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do Título III;
(b) A profissão em causa deve estar 
regulamentada em pelo menos um terço 
de todos os Estados-Membros;
(c) O teste de formação comum deve ser 
elaborado após um processo regular e 
transparente, incluindo as partes 
interessadas dos Estados-Membros em 
que a profissão não esteja regulamentada;
(d) Os nacionais de qualquer Estado-
Membro devem poder participar nos testes 
de formação comuns e na organização 
prática dos mesmos nos Estados-Membros 
sem terem de se tornar membros ou de se 
inscrever numa organização profissional.
3. A Comissão tem poderes para, nos 
termos do artigo 58.º-A, adotar atos 
delegados relativos às condições 
aplicáveis ao teste de formação comum.».

Justificação

O teste de formação comum constitui uma ingerência nas competências dos 
Estados-Membros, pelo que deve ser rejeitado.

Alteração 81

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«Os Estados-Membros devem garantir a 
realização dos controlos dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
autoridade competente depois de tomadas 
as decisões referidas no artigo 4.º-D, no 
artigo 7.º, n.º 4, e no artigo 51.º, n.º 3, e se 
existir uma dúvida séria e concreta sobre a 
suficiência dos conhecimentos linguísticos 
do profissional em causa no âmbito das 
atividades profissionais que pretende 
exercer.

«Os Estados-Membros devem garantir a 
realização dos controlos dos 
conhecimentos linguísticos por uma 
autoridade competente depois de tomadas 
as decisões referidas no artigo 4.º-D, no 
artigo 7.º, n.º 4, e no artigo 51.º, n.º 3, e se 
existir uma dúvida séria e concreta sobre a 
suficiência dos conhecimentos linguísticos 
do profissional em causa no âmbito das 
atividades profissionais que pretende 
exercer. A verificação das competências 
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linguísticas realizada pela autoridade 
competente não obsta a que um 
empregador realize verificações 
adicionais, se tal for necessário.

Alteração 82

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso das profissões com impacto na 
segurança dos doentes, os
Estados-Membros podem conceder às
autoridades competentes o direito de 
realizarem controlos dos conhecimentos 
linguísticos abrangendo todos os 
profissionais em causa, se tais controlos 
forem expressamente solicitados pelo 
sistema nacional de saúde ou, no caso dos 
profissionais por conta própria não 
inscritos no sistema nacional de saúde, 
por organizações nacionais de doentes 
representativas.

No caso das profissões com impacto nos 
doentes, nomeadamente na segurança dos 
doentes e no caso de tratamento dos 
doentes e prestação de serviços e 
informação aos doentes, os 
conhecimentos linguísticos exigidos para 
exercer a profissão (nomeadamente o 
conhecimento da língua ou das línguas 
oficiais da região linguística onde o 
profissional deseja exercer a sua 
profissão, de acordo com a organização 
institucional do Estado-Membro de 
acolhimento) devem ser testados ou 
supervisados pelas autoridades 
competentes em todos os profissionais em 
causa.

O controlo dos conhecimentos linguísticos 
deve ter lugar independentemente do 
reconhecimento das qualificações 
profissionais, mas sempre antes do acesso 
à profissão. Para este efeito, deve ter-se 
como norma mínima o nível C1 do 
Quadro Europeu Comum de Referência 
para as Línguas.

Alteração 83

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 38
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

O controlo dos conhecimentos linguísticos
fica limitado ao conhecimento de uma das 
línguas oficiais do Estado-Membro, 
escolhida pelo profissional em causa.
Deve ser proporcional à atividade a 
exercer e gratuito para o profissional. O 
profissional em causa deve poder recorrer 
dos resultados desse controlo junto dos 
tribunais nacionais.».

A avaliação do conhecimento da língua 
ou línguas oficiais da região linguística 
em que o profissional deseja exercer a sua 
profissão deve ter como norma mínima o 
nível C1 do Quadro Europeu Comum de 
Referência para as Línguas. Quaisquer 
taxas a cargo do requerente relativamente 
à verificação dos conhecimentos 
linguísticos devem ser razoáveis, 
proporcionais e de nível comparável às 
taxas cobradas aos profissionais na UE 
ou aos profissionais não pertencentes à 
UE. O profissional em causa deve poder 
recorrer dos resultados desse controlo junto 
dos tribunais nacionais.».

Alteração 84

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 39
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 55-A – Título

Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento do estágio profissional
remunerado

Reconhecimento do estágio profissional
obrigatório e sob orientação

Justificação

A referência à remuneração deve ser suprimida.

Alteração 85

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – parágrafo 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes de um 
Estado-Membro devem comunicar às 

1. As autoridades competentes de um 
Estado-Membro devem comunicar às 
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autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e à Comissão a 
identidade de um profissional que tenha 
sido proibido pelas autoridades ou tribunais 
nacionais de exercer, mesmo que 
temporariamente, no território desse 
Estado-Membro, as atividades 
profissionais que se seguem:

autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros e à Comissão a 
identidade de um profissional que tenha 
sido proibido ou coibido pelas autoridades 
ou tribunais nacionais de exercer, mesmo 
que temporariamente, no território desse 
Estado-Membro, as atividades 
profissionais que se seguem:

Alteração 86

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Médico de clínica geral detentor de um 
dos títulos de formação referidos no 
ponto 5.1.4 do anexo V;

(a) Médico detentor de um dos títulos de 
formação referidos nos pontos 5.1.1, 5.1.3 
e 5.1.4 do anexo V;

Justificação

Por motivos de segurança dos doentes, não deve ser feita qualquer segregação artificial entre 
as profissões do setor da saúde abrangidas pelo regime de reconhecimento automático e os 
profissionais da saúde que têm de se submeter a um reconhecimento individual.

Alteração 87

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Médico especialista detentor de um 
dos títulos referidos no ponto 5.1.3 do 
anexo V;

Suprimido

Justificação

Por motivos de segurança dos doentes, não deve ser feita qualquer segregação artificial entre 
as profissões do setor da saúde abrangidas pelo regime de reconhecimento automático e os 
profissionais da saúde que têm de se submeter a um reconhecimento individual.
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Alteração 88

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Profissões setoriais abrangidas pelo 
regime de reconhecimento referido no 
artigo 10.º.

Justificação

Por motivos de segurança dos doentes, não deve ser feita qualquer segregação artificial entre 
as profissões do setor da saúde abrangidas pelo regime de reconhecimento automático e os 
profissionais da saúde que têm de se submeter a um reconhecimento individual.

Alteração 89

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) Profissionais não abrangidos pela 
Diretiva 2006/123/CE com impacto na 
saúde e segurança públicas.

Justificação

Por motivos de segurança dos doentes, não deve ser feita qualquer segregação artificial entre 
as profissões do setor da saúde abrangidas pelo regime de reconhecimento automático e os 
profissionais da saúde que têm de se submeter a um reconhecimento individual.

Alteração 90

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea j-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(j-B) Profissionais sujeitos ao regime 
geral de reconhecimento, nos termos do 
Título III, Capítulos I e II, com impacto 
na segurança dos doentes.

Alteração 91

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A informação referida no primeiro 
parágrafo deve ser enviada no prazo 
máximo de três dias a contar da data de 
adoção da decisão que proíbe o 
profissional em causa de exercer uma 
determinada atividade profissional.

A informação referida no primeiro 
parágrafo deve ser enviada no prazo 
máximo de três dias a contar da data de 
adoção da decisão que proíbe o 
profissional em causa de exercer uma 
determinada atividade profissional, através 
do Sistema de Informação do Mercado 
Interno (IMI).

Alteração 92

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos não abrangidos pela Diretiva 
2006/123/CE, se um profissional 
estabelecido num Estado-Membro exercer 
uma atividade profissional com um título 
profissional diferente dos referidos no 
n.º 1 e no âmbito da presente diretiva, um 
Estado-Membro deve informar sem 
demora os Estados-Membros em causa e 
a Comissão do conhecimento efetivo de 
qualquer conduta, atos ou circunstâncias 
específicas decorrentes dessa atividade 

Suprimido



RR\927072PT.doc 199/203 PE494.470v02-00

PT

que sejam suscetíveis de causar danos 
graves na saúde ou segurança de pessoas 
ou no ambiente de outro Estado-Membro.
Estas informações não devem ir além do 
estritamente necessário para identificar o 
profissional em causa e devem incluir a 
referência à decisão tomada por uma 
autoridade competente que o proíbe de 
exercer as atividades profissionais em 
causa. Os outros Estados-Membros 
podem solicitar mais informações nas 
condições previstas nos artigos 8.º e 56.º.

Justificação

Por motivos de segurança dos doentes, não deve ser feita qualquer segregação artificial entre 
as profissões do setor da saúde abrangidas pelo regime de reconhecimento automático e os 
profissionais da saúde que têm de se submeter a um reconhecimento individual.

Alteração 93

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que um requerente prestar 
falsas informações ou apresentar títulos 
de formação falsificados, a autoridade 
competente deve avisar as autoridades de 
todos os outros Estados-Membros.

Justificação

O mecanismo de alerta deve igualmente ter em consideração os perigos que poderão advir da 
apresentação de títulos de formação falsificados e de falsas identidades.

Alteração 94

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 2-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-B. Sempre que a autoridade competente 
de um Estado-Membro de acolhimento 
tenha razões para crer que o título do 
requerente foi obtido através de um 
percurso de estudos irregular, esse 
Estado-Membro pode solicitar a aplicação 
de medidas compensatórias.

Alteração 95

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Sempre que um requerente 
apresentar informações falsas, incluindo 
títulos de educação e formação falsos, o 
Estado-Membro deverá, sem demora, 
informar desse facto os restantes 
Estados-Membros referidos nos n.ºs 1 e 2 
.

Justificação

O mecanismo de alerta deve ser alargado aos profissionais que apresentam informações 
falsas.

Alteração 96

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 42
Diretiva 2005/36/CE
Artigo 56-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão adota atos de execução com 
vista à aplicação do mecanismo de alerta.
O ato de execução inclui disposições sobre 
as autoridades competentes para enviar 
e/ou receber alertas, alertas 

5. A Comissão adota atos de execução com 
vista à aplicação do mecanismo de alerta.
O ato de execução inclui disposições sobre 
as autoridades competentes para enviar 
e/ou receber alertas, alertas 
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complementados com informações 
suplementares, a retirada e o cancelamento 
de alertas, direitos de acesso aos dados, 
formas de corrigir as informações 
constantes dos alertas, medidas para 
garantir a segurança do tratamento dos 
dados e períodos de conservação de dados.
Os atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento
consultivo referido no artigo 58.º.

complementados com informações 
suplementares, a retirada e o cancelamento 
de alertas, direitos de acesso aos dados, 
formas de corrigir as informações 
constantes dos alertas, medidas para 
garantir a segurança do tratamento dos 
dados e períodos de conservação de dados.
Os atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 58.º.
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