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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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UDKAST TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING FRA EUROPA-
PARLAMENTET

om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 
og forordning [...] om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet 
for det indre marked
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0883),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 46, artikel 53, stk. 1, artikel 62 og artikel 114 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0512/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det 
franske Senat, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder 
nærhedsprincippet,

– der henviser til sin beslutning af 15. november 2011 om gennemførelsen af direktivet om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (2005/36/EF)1,

– der henviser til den offentlige høring, som Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse har foretaget under titlen "Vækst og mobilitet: modernisering af 
direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer" af 25. april 2012,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2,

– der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0000/2012),

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0490.
2 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
3 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 
kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, bør 
værtsmedlemsstaten under disse særlige 
omstændigheder give delvis adgang. Men i 
tilfælde af tvingende krav i forbindelse 
med et alment hensyn, f.eks. vedrørende
læger eller andet sundhedspersonale, bør
en medlemsstat kunne afslå at give delvis 
adgang.

(4) Direktiv 2005/36/EF gælder kun for 
erhvervsudøvere, som ønsker at udøve det 
samme erhverv i en anden medlemsstat. I 
visse tilfælde er den pågældende 
virksomhed en del af et erhverv, hvor 
omfanget af aktiviteter er større i 
værtsmedlemsstaten. Hvis forskellene 
mellem aktivitetsområderne er så store, at 
erhvervsudøveren reelt bør gennemgå et 
fuldstændigt uddannelsesprogram for at 
kompensere for visse mangler, og hvis 
erhvervsudøveren anmoder herom, bør 
værtsmedlemsstaten under disse særlige 
omstændigheder give delvis adgang. Men i 
tilfælde af tvingende krav i forbindelse 
med et alment hensyn, f.eks. vedrørende
enhver profession med ansvar inden for 
folkesundhed, sikkerhed eller
sundhedsovervågning, bør medlemsstaten
kunne udelukke de pågældende 
professioner fra ordningen med delvis 
adgang.

Or. fr
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Direktiv 2005/36/EF bør også omfatte 
notarer. Hvad angår 
anerkendelsesanmodninger med henblik 
på etablering, bør medlemsstaterne kunne 
anvende de nødvendige egnethedsprøver 
eller prøvetider for at undgå 
forskelsbehandling i de nationale 
udvælgelses- og udnævnelsesprocedurer.
I forbindelse med den frie udveksling af 
tjenesteydelser bør notarer ikke kunne 
udfærdige officielt bekræftede 
dokumenter og udføre andre 
autentificeringsaktiviteter, som kræver 
værtsmedlemsstatens påstempling.

udgår

Or. fr

Begrundelse

I betragtning af notarers lave mobilitet og deres etableringsfrihed samt den rolle, de i de 
fleste medlemsstater spiller som tjenestemand for statsadvokaturet, er det ikke nødvendigt at 
indføre særlige bestemmelser.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ordningen med automatisk 
anerkendelse på basis af harmoniserede
mindstekrav til uddannelse afhænger af, at 
medlemsstaterne rettidigt meddeler nye 
eller ændrede beviser for uddannelse, og at 
disse offentliggøres af Kommissionen.
Ellers har indehaverne af disse 
kvalifikationer ingen garanti for, at de er 
omfattet af automatisk anerkendelse. For at 
skabe større åbenhed og lette 

(12) Ordningen med automatisk 
anerkendelse på basis af harmoniserede
minimumskrav til uddannelse afhænger af, 
at medlemsstaterne rettidigt meddeler nye 
eller ændrede beviser for uddannelse, og at 
disse offentliggøres af Kommissionen.
Ellers har indehaverne af disse 
kvalifikationer ingen garanti for, at de er 
omfattet af automatisk anerkendelse. For at 
skabe større åbenhed og lette 



PE494.470v01-00 8/62 PR\909378DA.doc

DA

gennemgangen af nye benævnelser bør 
medlemsstaterne udpege et passende organ, 
f.eks. et akkrediteringsudvalg eller et 
ministerium, til at gennemgå hver 
benævnelse og foretage indberetning til 
Kommissionen om overholdelsen af 
direktiv 2005/36/EF.

gennemgangen af nye benævnelser bør 
medlemsstaterne udpege et passende organ, 
f.eks. et akkrediteringsudvalg eller et 
ministerium, til at gennemgå hver 
benævnelse og foretage indberetning til 
Kommissionen om overholdelsen af 
direktiv 2005/36/EF.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelsen til overskriften til kapitel III, afsnit II.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Med henblik på at øge mobiliteten hos 
speciallæger, der allerede har opnået et
kvalifikationsbevis som speciallæge og 
efterfølgende specialuddanner sig inden for 
en andet område, bør medlemsstaterne 
kunne give dispensation fra dele af 
uddannelsen, hvis disse dele allerede er 
bestået under den tidligere 
speciallægeudannelse i den pågældende
medlemsstat, som er omfattet af den 
automatiske anerkendelsesordning.

(14) Med henblik på at øge mobiliteten hos 
speciallæger, der allerede har opnået et 
kvalifikationsbevis som speciallæge og 
efterfølgende specialuddanner sig inden for 
en andet område, bør medlemsstaterne 
kunne give dispensation fra dele af 
uddannelsen, hvis disse dele allerede er 
bestået under den tidligere 
speciallægeudannelse i en medlemsstat, 
som er omfattet af den automatiske 
anerkendelsesordning.

Or. fr

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at forenkle systemet for 
automatisk anerkendelse af læge- og
tandlægespecialer bør disse 

(16) For at forenkle systemet for 
automatisk anerkendelse af læge-, 
tandlæge- og dyrlægespecialer bør disse 
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speciallægeuddannelser være omfattet af 
direktiv 2005/36/EF, hvis de er fælles for 
mindst en tredjedel af medlemsstaterne.

speciallægeuddannelser være omfattet af 
direktiv 2005/36/EF, hvis de er fælles for 
mindst en tredjedel af medlemsstaterne.

Or. fr

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Funktionen af den automatiske 
anerkendelsesordning forudsætter, at der er 
tillid til de udannelsesbetingelser, som 
erhvervsudøvernes kvalifikationer er 
baseret på. Derfor er det vigtigt, at
minimumsuddannelseskravene til 
arkitekter afspejler den nye udvikling i 
arkitektuddannelsen, navnlig for så vidt 
angår det erkendte behov for at supplere 
akademisk uddannelse med 
erhvervserfaring under tilsyn af 
kvalificerede arkitekter. På samme tid bør
minimumsuddannelseskravene være 
tilstrækkeligt fleksible til at undgå en for 
stor begrænsning af medlemsstaternes 
muligheder for tilrettelægge deres 
uddannelsessystemer.

(17) Funktionen af den automatiske 
anerkendelsesordning forudsætter, at der er 
tillid til de udannelsesbetingelser, som 
erhvervsudøvernes kvalifikationer er 
baseret på. Derfor er det vigtigt, at
uddannelseskravene til arkitekter afspejler 
den nye udvikling i arkitektuddannelsen, 
navnlig for så vidt angår det erkendte 
behov for at supplere akademisk 
uddannelse med erhvervserfaring under 
tilsyn af kvalificerede arkitekter. På samme 
tid bør uddannelseskravene være 
tilstrækkeligt fleksible til at undgå en for 
stor begrænsning af medlemsstaternes 
muligheder for at tilrettelægge deres 
uddannelsessystemer.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelsen til overskriften til kapitel III, afsnit III.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kandidater, der ønsker at gennemføre (20) Kandidater, der ønsker at gennemføre 
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et lønnet praktikophold i en anden 
medlemsstat, hvor et sådant praktikophold 
er muligt, bør være omfattet af direktiv 
2005/36/EF med henblik på at fremme 
mobiliteten. Det er også nødvendigt, at 
deres praktikophold anerkendes af 
hjemlandet.

et praktikophold i forbindelse med en
uddannelse, der giver adgang til et 
lovreguleret erhverv, i en anden 
medlemsstat, hvor et sådant praktikophold 
er muligt, bør være omfattet af direktiv 
2005/36/EF med henblik på at fremme 
mobiliteten. Det er også nødvendigt, at 
deres praktikophold anerkendes af 
hjemlandet.

Or. fr

Begrundelse

Det bør angives præcist, hvilke praktikophold der er tale om, idet de ikke nødvendigvis er 
lønnede.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Direktiv 2005/36/EF indeholder 
bestemmelser om et system af nationale 
kontaktpunkter. Som følge af 
ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. 
december 2006 om tjenesteydelser i det 
indre marked og oprettelsen af 
kvikskranker i henhold til nævnte direktiv 
er der risiko for overlapninger. Derfor bør 
de nationale kontaktpunkter, som er 
oprettet i henhold til direktiv 2005/36/EF, 
gøres til støttecentre, hvor der fokuseres på 
at yde rådgivning til borgerne, herunder 
personlig rådgivning, med henblik på at 
sikre, at der på nationalt plan individuelt
følges op på borgernes daglige anvendelse 
af forskrifterne for det indre marked.

(21) Direktiv 2005/36/EF indeholder 
bestemmelser om et system af nationale 
kontaktpunkter. Som følge af 
ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. 
december 2006 om tjenesteydelser i det 
indre marked og oprettelsen af 
kvikskranker i henhold til nævnte direktiv 
er der risiko for overlapninger. Derfor bør 
de nationale kontaktpunkter, som er 
oprettet i henhold til direktiv 2005/36/EF, 
gøres til støttecentre, hvor der fokuseres på 
at yde rådgivning til borgerne, herunder 
personlig rådgivning, med henblik på at 
sikre, at der på nationalt plan individuelt
foretages en effektiv opfølgning på 
borgernes daglige anvendelse af 
forskrifterne for det indre marked.

Or. fr



PR\909378DA.doc 11/62 PE494.470v01-00

DA

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Direktivet indeholder allerede 
detaljerede forpligtelser for 
medlemsstaterne med hensyn til 
informationsudveksling, men disse 
forpligtelser bør dog 
styrkes.Medlemsstaterne bør ikke kun 
reagere på anmodninger om information, 
men ligeledes advare andre medlemsstater 
proaktivt. Dette advarselssystem bør svare 
til systemet i direktiv 2006/123/EF. En 
særlig advarselsordning er imidlertid 
nødvendig for sundhedsfaglige personer, 
som er omfattet af automatisk anerkendelse 
i henhold til direktiv 2005/36/EF. Dette bør 
også gælde for dyrlæger, medmindre 
medlemsstaterne allerede har udløst den 
advarselsmekanisme, der er nævnt i 
direktiv 2006/123/EF. Samtlige 
medlemsstater bør advares, hvis en 
erhvervsudøver som følge af en 
disciplinærsag eller en straffedom ikke 
længere har ret til at flytte til en anden 
medlemsstat. Dette varslingssystem bør 
udløses gennem IMI, uanset om 
erhvervsudøveren har udøvet sine 
rettigheder i henhold til direktiv 
2005/36/EF eller har anmodet om 
anerkendelse af sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer ved udstedelse af et 
europæisk erhvervspas eller andre metoder 
som fastsat i nævnte direktiv.
Advarselsproceduren bør være i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
om beskyttelse af personoplysninger og 
andre grundlæggende rettigheder.

(22) Direktivet indeholder allerede 
detaljerede forpligtelser for 
medlemsstaterne med hensyn til 
informationsudveksling, men disse 
forpligtelser bør dog styrkes.
Medlemsstaterne bør ikke kun reagere på 
anmodninger om information, men 
ligeledes advare andre medlemsstater 
proaktivt. Dette advarselssystem bør svare 
til systemet i direktiv 2006/123/EF. En 
særlig advarselsordning er imidlertid 
nødvendig for sundhedsfaglige personer, 
som er omfattet af automatisk anerkendelse 
i henhold til direktiv 2005/36/EF. Dette bør 
også gælde for dyrlæger, medmindre 
medlemsstaterne allerede har udløst den 
advarselsmekanisme, der er nævnt i 
direktiv 2006/123/EF. Samtlige 
medlemsstater bør advares, hvis en 
erhvervsudøver som følge af en 
disciplinærsag eller en straffedom er blevet 
frataget sin ret til at udøve sit erhverv, 
eller hvis vedkommende har begået eller 
forsøgt at begå falskneri i forbindelse med 
ansøgningen om anerkendelse af 
kvalifikationer. Dette varslingssystem bør
omgående udløses gennem IMI, uanset om 
erhvervsudøveren har udøvet sine 
rettigheder i henhold til direktiv 
2005/36/EF eller har anmodet om 
anerkendelse af sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer ved udstedelse af et 
europæisk erhvervspas eller andre metoder 
som fastsat i nævnte direktiv.
Advarselsproceduren bør være i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
om beskyttelse af personoplysninger og 
andre grundlæggende rettigheder.

Or. fr
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Begrundelse

Advarselsmekanismen i forbindelse med en tilbagekaldelse af retten til at udøve et erhverv 
bør suppleres af en advarsel, hvis en erhvervsudøver har forsøgt at begå bedrageri.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i direktiv 
2005/36/EF bør beføjelser til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af bilag I, fastsættelse af kriterierne for 
beregning af gebyrer i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, fastsættelse af de 
nærmere regler for den nødvendige 
dokumentation i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, tilpasning af 
listerne over former for virksomhed i bilag 
IV, tilpasning af punkt 5.1.1 til 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 og 5.7.1 i 
bilag V, præcisering af de kundskaber og 
færdigheder, der kræves for læger og 
sygeplejersker med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje, tandlæger, 
dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og 
arkitekter, tilpasning af mindstekravene til 
uddannelsens varighed for 
speciallægeuddannelser og 
specialtandlægeuddannelsen, indføjelse af 
nye lægespecialer i punkt 5.1.3 i bilag V, 
ændring af listen i punkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 og 5.6.1 i bilag V, indføjelse af nye 
tandlægespecialer i punkt 5.3.3 i bilag V, 
angivelse af betingelserne for anvendelse 
af fælles uddannelsesrammer og angivelse 
af betingelserne for anvendelse af fælles 
uddannelsestest. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 

(24) For at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i direktiv 
2005/36/EF bør beføjelser til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår ajourføring 
af bilag I, fastsættelse af kriterierne for 
beregning af gebyrer i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, fastsættelse af de 
nærmere regler for den nødvendige 
dokumentation i forbindelse med det 
europæiske erhvervspas, tilpasning af 
listerne over former for virksomhed i bilag 
IV, tilpasning af punkt 5.1.1 til 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 og 5.7.1 i 
bilag V, præcisering af de kundskaber og 
færdigheder, der kræves for læger og 
sygeplejersker med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje, tandlæger, 
dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og 
arkitekter, tilpasning af mindstekravene til 
uddannelsens varighed for 
speciallægeuddannelser og 
specialtandlægeuddannelsen, indføjelse af 
nye lægespecialer i punkt 5.1.3 i bilag V, 
ændring af listen i punkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 og 5.6.1 i bilag V, indføjelse af nye 
tandlægespecialer i punkt 5.3.3 i bilag V, 
angivelse af betingelserne for anvendelse 
af fælles uddannelsesrammer og angivelse 
af betingelserne for anvendelse af fælles 
uddannelsestest. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen holder de fornødne 
samråd med især med eksperter, herunder 
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herunder på ekspertniveau.
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

de nationale myndigheder, 
erhvervsorganisationer, repræsentanter 
for den akademiske verden 
arbejdsmarkedets parter, under det
forberedende arbejde i forbindelse med 
vedtagelse af delegerede retsakter.
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt, at proceduren for vedtagelse af delegerede retsakter er gennemsigtig og 
foregår i samråd.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 1
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes endvidere regler 
for delvis adgang til et lovreguleret
erhverv og adgang til og anerkendelse af
lønnede praktikophold gennemført i en 
anden medlemsstat.

I dette direktiv fastsættes endvidere regler 
for delvis adgang til visse lovregulerede
erhverv og adgang til og anerkendelse af 
praktikophold, som er led i en uddannelse 
til et lovreguleret erhverv, uagtet om det 
betinger retten til udøvelse af erhvervet 
eller ej, og som er gennemført i en anden 
medlemsstat.

Or. fr

Begrundelse

Delvis adgang bør af hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed ikke anvendes på alle 
erhverv. Det bør endvidere angives præcist, hvilke praktikophold der er tale om, idet de ikke 
nødvendigvis er lønnede.
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – indledning
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Artikel 2, stk. 1, affattes således: 2) Artikel 2, stk. 1 og 2, affattes således:

Or. fr

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 2
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv gælder for enhver 
statsborger i en medlemsstat, der ønsker at 
udøve et lovreguleret erhverv som 
selvstændig eller som arbejdstager eller 
gennemføre et lønnet praktikophold,
herunder udøvere af et liberalt erhverv, i 
en anden medlemsstat end den, hvor han 
har opnået sine erhvervsmæssige 
kvalifikationer.

1. Dette direktiv gælder for enhver 
statsborger i en medlemsstat, der ønsker at 
udøve et lovreguleret erhverv som 
selvstændig eller som arbejdstager eller 
gennemføre et praktikophold, som er led i 
en uddannelse til et lovreguleret erhverv,
uagtet om det betinger retten til udøvelse 
af erhvervet eller ej, i en anden 
medlemsstat end den, hvor han har opnået 
sine erhvervsmæssige kvalifikationer.

2. Enhver medlemsstat kan i henhold til 
sin egen lovgivning give medlemsstaternes 
statsborgere, der er indehavere af 
erhvervsmæssige kvalifikationer, som ikke 
er erhvervet i en medlemsstat, tilladelse til 
at udøve et lovreguleret erhverv, som 
defineret i artikel 3, stk. 1, litra a), på sit 
område. For de erhverv, der er omfattet af 
afsnit III, kapitel III, sker denne første 
anerkendelse under overholdelse af de i 
nævnte kapitel omhandlede [...] krav til 
uddannelse.

Or. fr
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Begrundelse

Det bør angives præcist, hvilke praktikophold der er tale om, idet de ikke nødvendigvis er 
lønnede.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – litra a – nr. i – indledning
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Litra f) affattes således: i) litra f) og h) affattes således:

Or. fr

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – litra a – nr. i
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "erhvervserfaring": faktisk og lovmæssig 
udøvelse af et bestemt erhverv i en 
medlemsstat på fuld tid eller på deltid

f) "erhvervserfaring": faktisk og lovmæssig 
udøvelse af et bestemt erhverv i en 
medlemsstat på fuld tid eller på deltid, 
uden begrænsninger
h) "egnethedsprøve": en kontrol [...] af 
ansøgerens faglige kundskaber, 
færdigheder og kompetencer, som 
foretages eller anerkendes af 
værtsmedlemsstatens kompetente 
myndigheder, og hvis formål er at vurdere 
ansøgerens egnethed til at udøve et 
lovreguleret erhverv i dette land. Med 
henblik på denne kontrol opstiller de 
kompetente myndigheder en liste over de 
fag, der på grundlag af en sammenligning 
mellem den uddannelse, der kræves i den 
pågældende medlemsstat, og den 
uddannelse, som ansøgeren har fået, ikke 
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er omfattet af eksamensbeviset eller det 
eller de uddannelsesbeviser, som 
ansøgeren fremlægger.
Ved egnethedsprøven skal der tages 
hensyn til det forhold, at ansøgeren i 
hjemlandet eller det land, han kommer 
fra, er en kvalificeret fagmand. Prøven 
skal vedrøre fag, som vælges blandt dem, 
der er opført på listen, og hvortil 
kendskab er en væsentlig forudsætning 
for, at ansøgeren kan udøve det 
pågældende erhverv i 
værtsmedlemsstaten. Prøven kan ligeledes 
omfatte kendskabet til den faglige etik, der 
gælder for de pågældende former for 
virksomhed i værtsmedlemsstaten.
De nærmere betingelser for 
egnethedsprøven og den status, der i 
værtsmedlemsstaten tilkommer den 
ansøger, der ønsker at forberede sig til 
egnethedsprøven i det pågældende land, 
fastsættes af værtsmedlemsstatens 
kompetente myndigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – litra a – nr. ii
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) "lønnet praktikophold": udøvelse af 
lønnede aktiviteter under tilsyn med 
henblik på at få adgang til et lovreguleret 
erhverv, som bevilges på grundlag af en 
eksamen

j) "praktikophold som led i en uddannelse 
til et lovreguleret erhverv": udøvelse af 
lønnede eller ulønnede aktiviteter under 
tilsyn med henblik på at få adgang til et 
lovreguleret erhverv, som bevilges på 
grundlag af en eksamen

Or. fr
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Begrundelse

Det bør angives præcist, hvilke praktikophold der er tale om, idet de ikke nødvendigvis er 
lønnede.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – litra a – nr. ii
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "livslang læring": al almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse, ikke-formel 
uddannelse og uformel uddannelse, som 
man deltager i gennem hele livet, og som 
resulterer i øget viden og øgede
færdigheder og kompetencer.

1) "livslang læring": al almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse, ikke-formel 
uddannelse og uformel uddannelse, som 
man deltager i gennem hele livet, og som 
resulterer i øgede kompetencer, for så vidt 
angår viden, færdigheder og faglig etik."

Or. fr

Begrundelse

Der er tale om en tilpasning til den almindeligt anerkendte definition af faglige kompetencer.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – litra a – nr. ii
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra l a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) "uddannelseskrav og -betingelser" 
fælles kundskaber, færdigheder og 
kompetencer med henblik på udøvelse af 
et bestemt erhverv.

Or. fr

Begrundelse

Se ændringsforslaget til overskriften til kapitel III, afsnit III.
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – litra a – nr. ii
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 3 – stk. 1 – litra l b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

lb) "ECTS-meritpoint" gennemsigtigt 
pointsystem, som angiver den 
arbejdsbelastning, som et kursusforløb er 
normeret til i forhold til den samlede 
arbejdsbelastning, som er nødvendig for 
at gennemføre et års studier inden for 
rammerne af ECTS-systemet for 
uddannelsespoint, og som giver mulighed 
for at sammenligne eksamensbeviser.
Denne arbejdsbelastning omfatter ikke 
kun forelæsninger, praktisk arbejde og 
seminarer, men også praktikophold, 
forskning eller forsøg på stedet, personligt 
arbejde samt eksaminer og andre former 
for evalueringer. 60 ECTS-point svarer til 
et års fuldtidsstudier, og 30 point svarer til 
et semester.

Or. fr

Begrundelse

Da ændringsforslaget indeholder en henvisning til ECTS-point, er det nødvendigt med en 
definition heraf.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om specifikationer 
vedrørende europæisk erhvervspas for 
særlige erhverv, om fastsættelse af 

6. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om specifikationer 
vedrørende europæisk erhvervspas for 
særlige erhverv, hvis disse erhverv 
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formatet for det europæiske erhvervspas, 
de nødvendige oversættelser til støtte for 
ansøgninger om udstedelse af et europæisk 
erhvervspas og oplysninger til brug ved 
bedømmelsen af ansøgninger, idet der 
tages hensyn til de enkelte erhvervs 
særtræk. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 58.

anmoder herom, om fastsættelse af 
formatet for det europæiske erhvervspas, 
de nødvendige oversættelser til støtte for 
ansøgninger om udstedelse af et europæisk 
erhvervspas og oplysninger til brug ved 
bedømmelsen af ansøgninger, idet der 
tages hensyn til de enkelte erhvervs 
særtræk. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 58.

Or. fr

Begrundelse

Det præciseres, at udstedelsen af erhvervspas foregår på frivillig basis.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De gebyrer, som kan pålægges 
ansøgerne i forbindelse med de 
administrative procedurer ved udstedelse af 
et europæisk erhvervspas, skal være 
rimelige, stå i et rimeligt forhold til og 
afspejle de omkostninger, dette medfører 
for hjemlandet og værtsmedlemsstaten, og 
ikke virke hæmmende på ansøgninger om 
et europæisk erhvervspas. Kommissionen
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 58a vedrørende fastsættelse af 
kriterierne for beregning og fordeling af 
gebyrer.

7. De gebyrer, som kan pålægges 
ansøgerne i forbindelse med de 
administrative procedurer ved udstedelse af 
et europæisk erhvervspas, skal være 
rimelige, stå i et rimeligt forhold til og 
afspejle de omkostninger, dette medfører 
for hjemlandet og værtsmedlemsstaten, og 
ikke virke hæmmende på ansøgninger om 
et europæisk erhvervspas, og de skal under 
alle omstændigheder være 
sammenlignelige med de gebyrer, der 
pålægges i henhold til afsnit II og III i 
dette direktiv. Såfremt disse principper 
ikke overholdes, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
58a vedrørende fastsættelse af kriterierne 
for beregning og fordeling af gebyrer.

Or. fr
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Begrundelse

Det skal ikke medføre ekstra omkostninger for en ansøger at vælge det europæiske 
erhvervspas som anerkendelsesprocedure.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet bekræfter modtagelsen af 
ansøgningen og oplyser straks efter 
indgivelse af ansøgningen ansøgeren om 
eventuelle manglende dokumenter.
Myndigheden opretter et ansøgningsdossier 
med samtlige bilag i informationssystemet 
for det indre marked (IMI), der blev indført 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] (*). Hvis der 
efterfølgende modtages flere ansøgninger 
fra samme ansøger, kan de kompetente 
myndigheder i hjemlandet eller 
værtsmedlemsstaten ikke anmode om 
genindsendelse af dokumenter, der allerede 
er indeholdt i IMI-dossieret, og som fortsat 
er gyldige.

3. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet bekræfter modtagelsen af 
ansøgningen og oplyser tre dage efter 
indgivelse af ansøgningen ansøgeren om 
eventuelle manglende dokumenter.
Myndigheden opretter et ansøgningsdossier 
med samtlige bilag, der er vurderet at 
være gyldige, i informationssystemet for 
det indre marked (IMI), der blev indført 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] (*). Hvis der 
efterfølgende modtages flere ansøgninger 
fra samme ansøger, kan de kompetente 
myndigheder i hjemlandet eller 
værtsmedlemsstaten ikke anmode om 
genindsendelse af dokumenter, der allerede 
er indeholdt i IMI-dossieret, og som fortsat 
er gyldige.

Or. fr

Begrundelse

Behandlingstiden bør forlænges i den indledende fase med gennemførelse af systemet for at 
sikre, at det fungerer bedst muligt, og at der kan ydes en høj kvalitet.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 c - titel
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europæisk erhvervspas for midlertidig 
levering af tjenesteydelser, der ikke er 
omhandlet i artikel 7, stk. 4

Europæisk erhvervspas for midlertidig og 
lejlighedsvis levering af tjenesteydelser, 
der ikke er omhandlet i artikel 7, stk. 4

Or. fr

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kontrollerer ansøgningen, 
opretter og validerer det europæiske 
erhvervspas senest to uger fra datoen for 
modtagelse af en fuldstændig ansøgning.
Den underretter ansøgeren og den 
medlemsstat, i hvilken ansøgeren påtænker 
at levere tjenesteydelser, om valideringen 
af det europæiske erhvervspas. Den 
erklæring, som er omhandlet i artikel 7, 
udgøres af fremsendelsen af 
godkendelsesoplysninger til de pågældende 
værtsmedlemsstater. Værtsmedlemsstaten 
kan ikke kræve yderligere erklæringer i 
henhold til artikel 7 i de efterfølgende to år.

1. Den kompetente myndighed i 
hjemlandet kontrollerer ansøgningen, 
opretter og validerer det europæiske 
erhvervspas senest tre uger fra datoen for 
modtagelse af en fuldstændig ansøgning.
Den underretter ansøgeren og den 
medlemsstat, i hvilken ansøgeren påtænker 
at levere tjenesteydelser, om valideringen 
af det europæiske erhvervspas. Den 
erklæring, som er omhandlet i artikel 7, 
udgøres af fremsendelsen af 
godkendelsesoplysninger til de pågældende 
værtsmedlemsstater. Værtsmedlemsstaten 
kan ikke kræve yderligere erklæringer i 
henhold til artikel 7 i det efterfølgende år.

Or. fr

BegrundelseBehandlingstiden bør forlænges i den indledende fase med gennemførelse af 
systemet for at sikre, at det fungerer bedst muligt, og at der kan ydes en høj kvalitet.Endvidere 

bør princippet om en årlig fornyelse af erklæringer genindføres, således at 
værtsmedlemsstaterne holdes underrettet om leverandører af tjenesteydelser på deres 

territorium.
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Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afgørelser truffet i hjemlandet eller 
manglende afgørelse inden for perioden på
to uger, jf. stk. 1, kan påklages efter 
national ret.

2. Afgørelser truffet i hjemlandet eller 
manglende afgørelse inden for perioden på
tre uger, jf. stk. 1, kan påklages efter 
national ret.

Or. fr

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 c – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis indehaveren af et europæisk 
erhvervspas ønsker at levere 
tjenesteydelser i andre medlemsstater end 
dem, der oprindeligt blev oplyst, jf. stk. 1, 
eller fortsat ønsker at levere tjenesteydelser 
efter udløbet af den toårige periode, jf. stk. 
1, kan vedkommende fortsat anvende det i 
stk. 1 nævnte europæiske erhvervspas. I 
sådanne tilfælde fremsætter indehaveren af 
det europæiske erhvervspas den erklæring, 
der er anført i artikel 7.

3. Hvis indehaveren af et europæisk 
erhvervspas ønsker at levere 
tjenesteydelser i andre medlemsstater end 
dem, der oprindeligt blev oplyst, jf. stk. 1, 
eller fortsat ønsker at levere tjenesteydelser 
efter udløbet af den etårige periode, jf. stk. 
1, kan vedkommende fortsat anvende det i 
stk. 1 nævnte europæiske erhvervspas. I 
sådanne tilfælde fremsætter indehaveren af 
det europæiske erhvervspas den erklæring, 
der er anført i artikel 7, til den berørte 
værtsmedlemsstat.

Or. fr

BegrundelsePrincippet om en årlig fornyelse af erklæringer bør genindføres, således at 
værtsmedlemsstaterne holdes underrettet om leverandører af tjenesteydelser på deres 
territorium.
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Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 d – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europæisk erhvervspas for etablering og 
midlertidig levering af tjenesteydelser i 
henhold til artikel 7, stk. 4

Europæisk erhvervspas for etablering og 
midlertidig og lejlighedsvis levering af 
tjenesteydelser i henhold til artikel 7, stk. 4

Or. fr

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 d – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter modtagelse af en fuldstændig 
ansøgning om et europæisk erhvervspas 
skal den kompetente myndighed i 
hjemlandet inden for to uger kontrollere og 
bekræfte ægtheden og gyldigheden af de 
fremsendte bilag, oprette et europæisk 
erhvervspas, fremsende det til validering 
hos den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten og underrette denne 
myndighed om det relevante IMI-dossier.
Hjemlandet holder ansøgeren underrettet 
om procedureforløbet.

1. Efter modtagelse af en fuldstændig 
ansøgning om et europæisk erhvervspas 
skal den kompetente myndighed i 
hjemlandet inden for tre uger kontrollere 
og bekræfte ægtheden og gyldigheden af 
de fremsendte bilag, oprette et europæisk 
erhvervspas, fremsende det til validering 
hos den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten og underrette denne 
myndighed om det relevante IMI-dossier. .
Hjemlandet holder ansøgeren underrettet 
om procedureforløbet.

Or. fr

Begrundelse

Behandlingstiden bør forlænges i den indledende fase med gennemførelse af systemet for at 
sikre, at det fungerer bedst muligt, og at der kan ydes en høj kvalitet.
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Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 d – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 16, 21 
og 49a, træffer værtsmedlemsstaten 
afgørelse om validering af et europæisk 
erhvervspas, jf. stk. 1, senest en måned
efter datoen for modtagelse af det 
europæiske erhvervspas, som er fremsendt 
af hjemlandet. I tilfælde af begrundet tvivl 
kan værtsmedlemsstaten anmode om 
yderligere oplysninger fra hjemlandet.
Denne anmodning suspenderer ikke fristen 
på en måned.

2. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 16, 21 
og 49a, træffer værtsmedlemsstaten 
afgørelse om validering af et europæisk 
erhvervspas, jf. stk. 1, senest fem måneder
efter datoen for modtagelse af det 
europæiske erhvervspas, som er fremsendt 
af hjemlandet. I tilfælde af begrundet tvivl 
kan værtsmedlemsstaten anmode om 
yderligere oplysninger fra hjemlandet.
Denne anmodning suspenderer ikke fristen 
på fem måneder.

Or. fr

Begrundelse

Behandlingstiden bør forlænges i den indledende fase med gennemførelse af systemet for at 
sikre, at det fungerer bedst muligt, og at der kan ydes en høj kvalitet.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 d – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 4, 
og artikel 14, træffer værtsmedlemsstaten 
afgørelse om, hvorvidt indehaverens 
kvalifikationer kan anerkendes, eller om 
den pågældende skal pålægges 
udligningsforanstaltninger senest to 
måneder efter datoen for validering af det 
europæiske erhvervspas, som er fremsendt 
af hjemlandet. I tilfælde af begrundet tvivl 
kan værtsmedlemsstaten anmode om 

3. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 
4, og artikel 14, træffer 
værtsmedlemsstaten afgørelse om, hvorvidt 
indehaverens kvalifikationer kan 
anerkendes, eller om den pågældende skal 
pålægges udligningsforanstaltninger senest
otte uger efter datoen for validering af det 
europæiske erhvervspas, som er fremsendt 
af hjemlandet. I tilfælde af begrundet tvivl 
kan værtsmedlemsstaten anmode om 
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yderligere oplysninger fra hjemlandet.
Denne anmodning suspenderer ikke fristen 
på to måneder.

yderligere oplysninger fra hjemlandet.
Denne anmodning suspenderer ikke fristen 
på otte uger.

Or. fr

Begrundelse

Behandlingstiden bør forlænges i den indledende fase med gennemførelse af systemet for at 
sikre, at det fungerer bedst muligt, og at der kan ydes en høj kvalitet.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 d – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis værtsmedlemsstaten ikke træffer 
afgørelse inden udløbet af tidsfristerne i 
stk. 2 og 3 eller ikke anmoder om 
yderligere oplysninger inden en måned
regnet fra datoen for hjemlandets 
modtagelse af det europæiske erhvervspas, 
anses det europæiske erhvervspas for 
valideret af værtsmedlemsstaten og udgør 
en anerkendelse af den erhvervsmæssige 
kvalifikation i forhold til det pågældende 
regulerede erhverv i værtsmedlemsstaten.

Værtsmedlemsstaten bekræfter 
modtagelsen af ansøgningen om 
validering af erhvervspasset over for 
ansøgeren senest fem dage efter 
modtagelsen. Hvis værtsmedlemsstaten 
ikke træffer afgørelse inden udløbet af 
tidsfristerne i stk. 2 og 3 eller ikke anmoder 
om yderligere oplysninger inden fem uger
regnet fra datoen for hjemlandets 
modtagelse af det europæiske erhvervspas, 
anses det europæiske erhvervspas for
midlertidigt valideret af 
værtsmedlemsstaten og udgør en
midlertidig anerkendelse af den 
erhvervsmæssige kvalifikation i forhold til 
det pågældende regulerede erhverv i 
værtsmedlemsstaten.

Or. fr

Begrundelse

Det er i forbindelse med forlængelsen af frister nødvendigt at sikre, at ansøgeren holdes 
regelmæssigt underrettet om sin ansøgnings status. Endvidere giver den stiltiende 
anerkendelsesmekanisme mulighed for at undgå, at værtsmedlemsstatens behandling af 
ansøgninger er ufyldestgørende, men den kan på ingen måde gøre det ud for en endelig 
validering, idet myndigheden i værtsmedlemsstaten kan suspendere en validering i forbindelse 
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med en anmodning om supplerende oplysninger.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 e – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten og hjemlandet 
ajourfører det pågældende IMI-dossier 
rettidigt med oplysninger om disciplinære 
eller strafferetlige sanktioner eller om 
andre alvorlige, konkrete forhold, der vil 
kunne få følger for pasindehaverens 
udøvelse af en virksomhed i henhold til 
dette direktiv. Disse opdateringer omfatter 
sletning af oplysninger, som ikke længere 
er påkrævet. Indehaveren af det europæiske 
erhvervspas og de kompetente 
myndigheder, som håndterer det 
pågældende IMI-dossier, underrettes om 
eventuelle opdateringer foretaget af de 
pågældende kompetente myndigheder.

1. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten og hjemlandet
ajourfører det pågældende IMI-dossier 
rettidigt med oplysninger om disciplinære 
eller strafferetlige sanktioner eller om 
andre alvorlige, konkrete forhold, der vil 
kunne få følger for pasindehaverens 
udøvelse af en virksomhed i henhold til 
dette direktiv. Disse opdateringer omfatter 
sletning af oplysninger, som ikke længere 
er påkrævet. Indehaveren af det europæiske 
erhvervspas og de kompetente 
myndigheder, som håndterer det 
pågældende IMI-dossier, straks underrettes 
om eventuelle opdateringer foretaget af de 
pågældende kompetente myndigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 e – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af et europæisk erhvervspas til enhver tid 
efter anmodning kan bede om berigtigelse, 
sletning og blokering af sit dossier i IMI-
systemet, og at indehaveren er informeret 
om denne ret på tidspunktet for udstedelse 

5. Medlemsstaterne sikrer, at indehaveren 
af et europæisk erhvervspas til enhver tid 
efter anmodning kan bede om berigtigelse, 
sletning og blokering af sit dossier i IMI-
systemet, og at indehaveren er informeret 
om denne ret på tidspunktet for udstedelse 
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af det europæiske erhvervspas og mindes 
om denne ret hvert andet år efter 
udstedelsen af det europæiske erhvervspas.

af det europæiske erhvervspas og mindes 
om denne ret hvert år efter udstedelsen af 
det europæiske erhvervspas.

Or. fr

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 5
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 4 f – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodning om delvis adgang kan 
afvises, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks. den 
offentlige sundhed, hvis det indebærer, at 
det tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt.

2. Medlemsstaterne kan afvise at anvende 
princippet om delvis adgang for visse 
erhverv, hvis afvisningen er begrundet i et 
tvingende alment hensyn som f.eks. den 
offentlige sundhed, hvis det indebærer, at 
det tilsigtede mål opfyldes, og hvis det ikke 
går ud over, hvad der er strengt 
nødvendigt.

Or. fr

Begrundelse

Hvis det vedtages, at princippet om delvis adgang ikke skal anvendes begrundet i et tvingende 
alment hensyn, herunder navnlig beskyttelse af den offentlige sundhed og sikkerhed, bør dette 
være gældende for det pågældende erhverv som helhed og ikke på baggrund af en 
undersøgelse af hver enkelt sag.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 6 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 5 – stk. 1 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis tjenesteyderen flytter til en anden 
medlemsstat og har udøvet dette erhverv i 
en eller flere medlemsstater i mindst to år 

b) hvis tjenesteyderen flytter til en anden 
medlemsstat og har udøvet dette erhverv
på fuld tid i en eller flere medlemsstater i 
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inden for de sidste ti år, der går forud for 
leveringen af tjenesteydelsen, når erhvervet 
ikke er lovreguleret i 
etableringsmedlemsstaten.

mindst to år inden for de sidste ti år, der 
går forud for leveringen af tjenesteydelsen, 
når erhvervet ikke er lovreguleret i 
etableringsmedlemsstaten.

Or. fr

Begrundelse

Den opnåede erhvervserfaring kan være utilstrækkelig, hvis erhvervet kun har været udøvet 
på deltid.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 6 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tjenesteyderen ledsager
tjenestemodtageren, forudsat at 
tjenestemodtageren har sædvanligt 
opholdssted i tjenesteyderens 
etableringsmedlemsstat, og erhvervet ikke 
er anført på listen nævnt i artikel 7, stk. 4.

b) tjenesteyderen har på forhånd indgået 
en kontrakt med tjenestemodtageren uden 
for værtsmedlemsstaten, forudsat at 
tjenestemodtageren har sædvanligt 
opholdssted uden for værtsmedlemsstaten, 
og erhvervet ikke er anført på listen nævnt 
i artikel 7, stk. 4."

Or. fr

Begrundelse

Den nuværende ordlyd er for vanskelig at gennemføre i praksis.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 6 – litra a a (ny)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 2, andet afsnit, affattes således:
"Tjenesteydelsens midlertidige og 
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lejlighedsvise karakter vurderes fra sag til 
sag, navnlig på baggrund af ydelsens 
varighed, hyppighed, periodicitet og 
kontinuitet, og tjenesteyderen kan kun 
udføre halvdelen af sin normale årlige 
aktivitet i værtsmedlemsstaten."

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at begrænse den midlertidige udøvelse af et erhverv for ikke at 
vanskeliggøre etableringsprocedurerne.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 6 – litra b
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende indsættes som stk. 4: udgår
"4. For så vidt angår notarer er de 
officielt bekræftede dokumenter og andre 
autentificeringsaktiviteter, der kræver 
værtsmedlemsstatens påstempling, ikke 
omfattet af udvekslingen af 
tjenesteydelser.

Or. fr

Begrundelse

I betragtning af notarers lave mobilitet og deres etableringsfrihed samt den rolle, de i de 
fleste medlemsstater spiller som tjenestemand for statsadvokaturet, er det ikke nødvendigt at 
indføre særlige bestemmelser.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 7 – litra a – nr. i
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 7 – stk. 2 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) for erhverv inden for sikkerhedssektoren
og sundhedssektoren, bevis for, at den 
pågældende ikke er frakendt retten til at 
udøve denne virksomhed, hverken 
midlertidigt eller endeligt, eller er idømt 
nogen straffedom, såfremt medlemsstaten 
stiller krav herom for sine egne 
statsborgere.

e) for erhverv inden for 
sikkerhedssektoren, som har betydning for 
folkesundheden, bevis for, at den 
pågældende ikke er frakendt retten til at 
udøve denne virksomhed, hverken 
midlertidigt eller endeligt, eller er idømt 
nogen straffedom, såfremt medlemsstaten 
stiller krav herom for sine egne 
statsborgere.

Or. fr

Begrundelse

Visse erhverv, som spiller en vigtig rolle for beskyttelsen af folkesundheden, er ikke 
nødvendigvis anerkendt som sundhedserhverv.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 7 – litra a – nr. ii a (ny)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 7 – stk. 2 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Iia) Følgende indsættes som litra f a):
Fa) bevis for, at tjenesteyderen har tegnet 
en ansvars- og erhvervsforsikring for 
tjenesteydelser leveret på 
værtsmedlemsstatens område.

Or. fr

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 7 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er en væsentlig forskel mellem 
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer og den uddannelse, der 
kræves i værtsmedlemsstaten, og denne 
forskel kan skade den offentlige sikkerhed 
eller sundhed og ikke kan opvejes af 
tjenesteyderen gennem erhvervserfaring 
eller livslang læring, skal 
værtsmedlemsstaten give tjenesteyderen 
mulighed for at bevise, at han har erhvervet 
den manglende viden eller kompetence, 
navnlig ved hjælp af en egnethedsprøve.
Under alle omstændigheder skal udførelsen 
af tjenesteydelsen kunne begynde inden en 
måned efter, at der er truffet afgørelse i 
henhold til tredje afsnit.

Hvis der er en væsentlig forskel mellem 
tjenesteyderens erhvervsmæssige 
kvalifikationer og den uddannelse, der 
kræves i værtsmedlemsstaten, og denne 
forskel kan skade den offentlige sikkerhed 
eller sundhed og ikke kan opvejes af 
tjenesteyderen gennem erhvervserfaring 
eller livslang læring, skal 
værtsmedlemsstaten give tjenesteyderen 
mulighed for at bevise, at han har erhvervet 
den manglende viden eller kompetence, 
navnlig ved hjælp af en egnethedsprøve, 
eller ved at tage hensyn til certifikater og 
benævnelser, som er uddelt på baggrund 
af de procedurer, der omtales i artikel 49 
a og 49 b. Under alle omstændigheder skal 
udførelsen af tjenesteydelsen kunne 
begynde inden en måned efter, at der er 
truffet afgørelse i henhold til tredje afsnit.

Or. fr

Begrundelse

Anerkendelse af kompetencer i henhold til de mekanismer, der er fastsat i artikel 49 a og b, 
kan vise sig at være et effektivt redskab til at evaluere en erhvervsudøvers niveau.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 8
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten kan af de kompetente 
myndigheder i etableringsmedlemsstaten i 
tvivlstilfælde kræve relevante oplysninger 
om, at tjenesteyderen er lovligt etableret, 
om redelig adfærd og om, at tjenesteyderen 
ikke har været idømt faglige disciplinære 
eller strafferetlige sanktioner. I tilfælde af 

1. De kompetente myndigheder i 
værtsmedlemsstaten kan af de kompetente 
myndigheder i etableringsmedlemsstaten i 
tvivlstilfælde kræve relevante oplysninger 
om, at tjenesteyderen er lovligt etableret, 
om redelig adfærd og om, at tjenesteyderen 
ikke har været idømt faglige disciplinære 
eller strafferetlige sanktioner. I tilfælde af 
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kvalifikationskontrol kan de kompetente 
myndigheder i værtsmedlemsstaten 
anmode de kompetente myndigheder i 
etableringsmedlemsstaten om oplysninger 
vedrørende tjenesteyderens 
uddannelsesforløb i det omfang, det er 
nødvendigt for at vurdere, om der er 
betydelige forskelle, som kan skade den 
offentlige sikkerhed eller sundhed. De 
kompetente myndigheder i 
etableringsmedlemsstaten meddeler disse 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 56.

kvalifikationskontrol kan de kompetente 
myndigheder i værtsmedlemsstaten 
anmode de kompetente myndigheder i 
etableringsmedlemsstaten om oplysninger 
vedrørende tjenesteyderens 
uddannelsesforløb i det omfang, det er 
nødvendigt for at vurdere, om der er 
betydelige forskelle, som kan skade den 
offentlige sikkerhed eller sundhed.
Værtsmedlemsstaten kan især tage 
hensyn til benævnelser eller certifikater, 
som er opnået i henhold til de procedurer, 
der er fastsat i artikel 49 a og 49 b. De
kompetente myndigheder i 
etableringsmedlemsstaten meddeler disse 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 56.

Or. fr

Begrundelse

Anerkendelse af kompetencer i henhold til de mekanismer, der er fastsat i artikel 49 a og b, 
kan vise sig at være et effektivt redskab til at evaluere en erhvervsudøvers niveau.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 11
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 1 og 2 i denne artikel kan 
værtsmedlemsstatens kompetente 
myndighed nægte personer, der er i 
besiddelse af det uddannelsesbevis eller
kursusbevis, adgang til udøvelse af 
erhvervet på dets område, hvis den 
nationale kvalifikation, som er nødvendig 
for udøvelse af erhvervet, er klassificeret 
under litra d) eller e) i artikel 11.

4. Uanset stk. 1 og 2 i denne artikel kan 
værtsmedlemsstatens kompetente 
myndighed nægte personer, der er i 
besiddelse af det uddannelsesbevis, 
kursusbevis eller en benævnelse, som ikke 
svarer til et niveau, der ligger umiddelbart 
forud for det niveau, der kræves i 
værtsmedlemsstaten, adgang til udøvelse 
af erhvervet på dets område, hvis den 
nationale kvalifikation, som er nødvendig 
for udøvelse af erhvervet, er klassificeret 
under litra d) eller e) i artikel 11.
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Or. fr

Begrundelse

Der er tale om genindførelse af en bestemmelse, som har til formål at hindre 
uforholdsmæssigt store niveauforskelle.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 12 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) I stk. 3 indsættes følgende som andet 
afsnit:

udgår

"Vedrørende erhvervet som notar kan 
værtsmedlemsstaten i forbindelse med 
fastsættelsen af 
udligningsforanstaltningen tage hensyn 
til de specifikke aktiviteter inden for dette 
erhverv, som udføres på dens område, 
navnlig for så vidt angår valget af, 
hvilken lov der skal anvendes."

Or. fr

Begrundelse

I betragtning af notarers lave mobilitet og deres etableringsfrihed samt den rolle, de i de 
fleste medlemsstater spiller som tjenestemand for statsadvokaturet, er det ikke nødvendigt at 
indføre særlige bestemmelser.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 14 a (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Kapitel III - xx
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

14 a) Overskriften til kapitel III affattes 
således:
Anerkendelse på grundlag af 
koordinering af [...] krav til uddannelse
(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten i kapitel III. Vedtages det, kræves 
tilsvarende ændringer i denne tekst).

Or. fr

Begrundelse

De uddannelseskrav, som princippet om automatisk anerkendelse bygger på, bør ikke 
betragtes som mindstekrav, men som et fælles grundlag, der giver mulighed for en løbende 
udvikling hen imod højere kvalitetsstandarder.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 15
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) Artikel 21, stk. 4, 6 og 7, udgår. 15) Artikel 21, stk. 4, stk. 6, andet og
tredje afsnit, og stk. 7, udgår.

Or. fr

Begrundelse

Første afsnit til stk. 6 bør genindsættes, da det har afgørende betydning for hele systemet til 
automatisk anerkendelse af eksamensbeviser.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 17 – indledning
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 22
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

17) I artikel 22 indsættes som stk. 2: 17) I artikel 22 indsættes som punkt c) og
stk. 2:

Or. fr

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 17
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på anvendelsen af stk. 1,
litra b), fremsender de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne fra 
[indsæt dato - dagen efter datoen i artikel 
3, stk. 1, første afsnit] og derefter hvert 
femte år offentligt tilgængelige rapporter
til Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater om deres efter- og 
videreuddannelsesprocedurer for læger, 
speciallæger og sygeplejersker med 
ansvar for den almene sundheds- og 
sygepleje, tandlæger, specialtandlæger, 
dyrlæger, jordemødre og farmaceuter.

c) tilser medlemsstaterne, at institutioner, 
som formidler en af disse uddannelser, 
mindst hvert femte år fra [datoen for dette 
direktivs ikrafttræden] underkastes en 
evaluering af, om uddannelseskravene er 
opfyldt, foretaget af et organ, der er opført 
i EQAR (European Quality Assurance 
Register), og som fremsender 
konklusionerne af evalueringen til den 
berørte medlemsstat og til Kommissionen.

Med henblik på anvendelsen af stk. 1, 
litra b), fremsender de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne fra 
[indsæt dato - dagen efter datoen i artikel 
3, stk. 1, første afsnit] og derefter hvert 
femte år offentligt tilgængelige 
evalueringsrapporter til Kommissionen og 
de øvrige medlemsstater med det formål at 
optimere ordningerne for løbende 
videreuddannelse af læger, speciallæger 
og sygeplejersker med ansvar for den 
almene sundheds- og sygepleje, 
tandlæger, specialtandlæger, dyrlæger, 
jordemødre og farmaceuter.
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Or. fr

Begrundelse

I direktivet kan der ligeledes indføres en mekanisme for kvalitetskontrol af de uddannelser, 
institutionerne formidler, i henseende til direktivets krav, således at der ikke opstår tvivl om 
de fulgte uddannelsers reelle værdi. Desuden bør der fastlægges mål for 
evalueringsrapporterne om videreuddannelse.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 19 – litra a a (ny)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 2 affattes således:
2. Speciallægeuddannelsen omfatter 
teoretisk, praktisk og fagetisk
undervisning og finder sted på et 
universitet, på et universitetssygehus 
eller efter omstændighederne i en anden 
institution inden for sundhedsområdet, 
der er godkendt til dette formål af de 
kompetente myndigheder eller organer.
Medlemsstaterne drager omsorg for, at 
varigheden af speciallægeuddannelser er 
mindst fem år, som også kan udtrykkes i 
ECTS-meritpoint. Uddannelsen finder 
sted under tilsyn af de kompetente 
myndigheder eller organer. Den 
omfatter speciallægekandidatens 
personlige deltagelse i de pågældende 
afdelingers virksomhed og ansvar.

Or. fr

Begrundelse

Ajourføring af bestemmelserne for speciallægeuddannelse.
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Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 19 – litra b
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 25 – stk. 3 a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan i national 
lovgivning fastsætte bestemmelser, 
hvorefter der kan gives delvis dispensation 
for dele af speciallægeuddannelsen, hvis 
disse dele af uddannelsen allerede er 
gennemført under et andet 
specialuddannelsesforløb, som er nævnt i 
punkt 5.1.3 i bilag V, og forudsat at 
erhvervsudøveren allerede har opnået dette 
tidligere kvalifikationsbevis som 
speciallæge i den pågældende 
medlemsstat. Medlemsstaterne sikrer, at 
den dispensation, der gives, ikke omfatter 
mere end en tredjedel af 
minimumsvarigheden af 
speciallægeuddannelsen som nævnt i punkt 
5.1.3 i bilag V.

3a. Medlemsstaterne kan i national 
lovgivning fastsætte bestemmelser, 
hvorefter der kan gives delvis dispensation 
for dele af speciallægeuddannelsen, hvis 
disse dele af uddannelsen allerede er 
gennemført under et andet 
specialuddannelsesforløb, som er nævnt i 
punkt 5.1.3 i bilag V, og forudsat at 
erhvervsudøveren allerede har opnået dette 
tidligere kvalifikationsbevis som 
speciallæge. Medlemsstaterne sikrer, at den 
dispensation, der gives, ikke omfatter mere 
end en tredjedel af minimumsvarigheden af 
speciallægeuddannelsen som nævnt i punkt 
5.1.3 i bilag V.

Or. fr

Begrundelse

En medlemsstat bør kunne anerkende dele af en uddannelse gennemført i en anden 
medlemsstat.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 19 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende tilpasninger af uddannelsernes 

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende tilpasninger af



PE494.470v01-00 38/62 PR\909378DA.doc

DA

mindstevarighed, som omhandlet i punkt 
5.1.3 i bilag V, til den videnskabelige og 
teknologiske udvikling.

uddannelseskravene, som omhandlet i 
punkt 5.1.3 i bilag V, til den 
videnskabelige og teknologiske udvikling.

Or. fr

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 20 – indledning
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20) Artikel 26, stk. 2, affattes således: 20) Artikel 26 affattes således:

Or. fr

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 20
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 26 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende tilføjelse til bilag V, punkt 5.1.3, 
af nye lægespecialer, som er fælles for 
mindst en tredjedel af medlemsstaterne, 
med henblik på ajourføring af dette 
direktiv under hensyn til ændringer i de 
nationale lovgivninger.

De i artikel 21 omhandlede 
uddannelsesbeviser for speciallæger er de 
beviser, som udstedes af de i bilag V, 
punkt 5.1.2, anførte kompetente 
myndigheder eller organer, og som for 
den pågældende speciallægeuddannelses 
vedkommende svarer til de benævnelser, 
der anvendes i de enkelte medlemsstater, 
og som er anført i bilag V, punkt 5.1.3.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende tilføjelse til bilag V, punkt
5.1.3, af nye lægespecialer, som er fælles 
for mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne, med henblik på 
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ajourføring af dette direktiv under hensyn 
til ændringer i de nationale lovgivninger.

Or. fr

Begrundelse

Ajourføring af bestemmelserne for speciallægeuddannelse.

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 22 – litra b
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende ændring af listen i punkt 5.2.1 i 
bilag V med henblik på tilpasning til de 
uddannelsesmæssige, videnskabelige og 
tekniske fremskridt.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 58a 
vedrørende ændring af listen i punkt 5.2.1 i 
bilag V med henblik på tilpasning til de 
uddannelsesmæssige, videnskabelige og 
tekniske fremskridt og til udviklingen og 
ændringerne i erhvervets rolle.

Or. fr

Begrundelse

Ajourføring af bestemmelserne for sygeplejerskeuddannelse.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 22 – litra c
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uddannelsen som sygeplejerske med 
ansvar for den almene sundheds- og 
sygepleje omfatter mindst 4 600 timers 
teoretisk og klinisk uddannelse, hvor den 
teoretiske uddannelse udgør mindst en 

Uddannelsen som sygeplejerske med 
ansvar for den almene sundheds- og 
sygepleje omfatter mindst tre års studier, 
eller tilsvarende ECTS-meritpoint, med 
mindst 4 600 timers teoretisk og klinisk 
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tredjedel og den kliniske uddannelse 
mindst halvdelen af uddannelsens 
mindstevarighed. Medlemsstaterne kan 
give delvis dispensation til personer, som 
har gennemgået en del af denne uddannelse 
i forbindelse med andre uddannelser, der 
mindst ligger på et tilsvarende niveau.

uddannelse, hvor den teoretiske uddannelse 
udgør mindst en tredjedel og den kliniske 
uddannelse mindst halvdelen af 
uddannelsens mindstevarighed.
Medlemsstaterne kan give delvis 
dispensation til personer, som har 
gennemgået en del af denne uddannelse i 
forbindelse med andre uddannelser, der 
mindst ligger på et tilsvarende niveau.

Or. fr

Begrundelse

Afstemning med indførelsen af henvisningen til ECTS-meritpoint for andre uddannelser.

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 23 a (ny)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 33 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a) Følgende indsættes som artikel 33b:
Artikel 33b
Overgangsbestemmelser
Fra den [indsæt dato for dette direktivs 
ikrafttræden] har medlemsstaterne seks 
års frist til at tilpasse deres 
uddannelsessystem til de nye krav i artikel 
31, stk. 1, om varigheden af almen 
skolegang.

Or. fr

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 24 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den grundlæggende tandlægeuddannelse 
består af mindst fem års teoretiske og 
praktiske studier på heltidsbasis, eller 
tilsvarende ECTS-meritpoint, ved et 
universitet, ved en højere læreanstalt på et 
tilsvarende anerkendt niveau eller under 
tilsyn af et universitet og omfatter mindst 
det uddannelsesprogram, der er anført i 
bilag V, punkt 5.3.1.

Den grundlæggende tandlægeuddannelse 
består af mindst fem års studier, eller 
tilsvarende ECTS-meritpoint, med mindst 
5 000 timers teoretisk og praktisk 
undervisning ved et universitet, ved en 
højere læreanstalt på et tilsvarende 
anerkendt niveau eller under tilsyn af et 
universitet og omfatter mindst det 
uddannelsesprogram, der er anført i bilag 
V, punkt 5.3.1.

Or. fr

Begrundelse

Det bør angives, hvor mange timer studierne skal omfatte, således at eventuelt mangelfulde 
deltidsstudier ikke kan anerkendes.

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 27 – litra b a (ny)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Stk. 3 erstattes af følgende tekst:
"3. Jordemoderuddannelsen skal yde 
garanti for, at den pågældende har 
erhvervet følgende kundskaber og 
færdigheder:
a) fyldestgørende kendskab til de 
videnskaber som 
jordemodervirksomheden bygger på, 
især obstetrik, gynækologi og 
neonatalogi
fyldestgørende kendskab til fagets 
deontologi samt den for faget gældende 
lovgivning
c) indgående kendskab til obstetrikkens 
og nyfødtes biologiske funktioner, 
anatomi, fysiologi, psykologi og 
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farmakologi, tillige med kendskab til 
sammenhængen mellem menneskets 
sundhedstilstand og dets fysiske og 
sociale miljø samt dets adfærd
d) fyldestgørende klinisk erfaring, 
erhvervet på godkendte institutioner 
under vejledning og instruktion af 
personale, der er kvalificeret inden for 
det obstetriske og jordemoderfaglige 
område
e) fyldestgørende indsigt i uddannelse af 
personalet inden for sundhedsvæsenet 
og erfaring i samarbejde med dette 
personale.

Or. fr

Begrundelse

Ajourføring af bestemmelserne for jordemoderuddannelse.

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 28
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 41 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en heltidsuddannelse til jordemoder på 
mindst tre år

a) en heltidsuddannelse til jordemoder på 
mindst tre år, hvilket omfatter mindst 
5 000 timers teoretisk og praktisk 
undervisning, eller tilsvarende ECTS-
meritpoint

Or. fr

Begrundelse

Ajourføring af bestemmelserne for jordemoderuddannelse og afstemning med indførelsen af
henvisningen til ECTS-meritpoint for andre uddannelser.
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Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 28
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 41 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en heltidsuddannelse til jordemoder på 
mindst to år bestående af mindst 3600 
timer betinget af besiddelse af et 
uddannelsesbevis for sygeplejersker med 
ansvar for den almene sundheds- og 
sygepleje, jf. bilag V, punkt 5.2.2

b) en heltidsuddannelse til jordemoder på 
mindst to år bestående af mindst 3600 
timer, eller tilsvarende ECTS-meritpoint,
betinget af besiddelse af et 
uddannelsesbevis for sygeplejersker med 
ansvar for den almene sundheds- og 
sygepleje, jf. bilag V, punkt 5.2.2

Or. fr

Begrundelse

Afstemning med indførelsen af henvisningen til ECTS-meritpoint for andre uddannelser.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 28
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 41 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en heltidsuddannelse til jordemoder på 
mindst 18 måneder bestående af mindst 
3000 timer betinget af besiddelse af et 
uddannelsesbevis for sygeplejersker med 
ansvar for den almene sundheds- og 
sygepleje, jf. bilag V, punkt 5.2.2, og 
efterfulgt af et års erhvervspraktik, for 
hvilken det i stk. 2 omhandlede bevis 
udstedes.

en heltidsuddannelse til jordemoder på 
mindst 18 måneder bestående af mindst 
3000 timer, eller tilsvarende ECTS-
meritpoint, betinget af besiddelse af et 
uddannelsesbevis for sygeplejersker med 
ansvar for den almene sundheds- og 
sygepleje, jf. bilag V, punkt 5.2.2, og 
efterfulgt af et års erhvervspraktik, for 
hvilken det i stk. 2 omhandlede bevis 
udstedes.

Or. fr
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Begrundelse

Afstemning med indførelsen af henvisningen til ECTS-meritpoint for andre uddannelser.

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 28 a (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28a) Artikel 42 erstattes af følgende tekst:
Artikel 42
Udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed 
som jordemoder
1. Bestemmelserne i denne afdeling 
gælder for selvstændig virksomhed som 
jordemoder, således som den med 
forbehold af stk. 2 er defineret af hver 
medlemsstat, og som udøves under de i 
bilag V, punkt 5.5.2, anførte titler.
2. Medlemsstaterne sikrer, at 
jordemødre er berettiget til at få adgang 
til og udøve mindst følgende former for 
virksomhed:
a) give fyldestgørende oplysninger og 
rådgivning om kvindens reproduktive 
sundhed, herunder familieplanlægning
b) konstatere svangerskab, vurdere og 
overvåge det normale svangerskab, 
udføre de nødvendige undersøgelser
c) tilråde eller ordinere de undersøgelser, 
der er nødvendige for tidligst muligt at 
identificere risikosvangerskaber
d) udarbejde fyldestgørende programmer 
for forældre- og fødselsforberedelse
e) pleje og bistå kvinden under fødslen 
og overvåge fostrets tilstand i 
livmoderen ved hjælp af egnede kliniske 
og tekniske metoder
f) forestå spontant forløbende fødsler, 



PR\909378DA.doc 45/62 PE494.470v01-00

DA

herunder efter behov anlægge 
episiotomi, foretage sutur og i nødsfald 
forløsning ved underkroppræsentation
g) erkende tegn hos moder eller barn, 
som tyder på unormale forhold, der 
nødvendiggør indgriben af specialiseret 
sundhedspersonale, og i givet fald bistå 
dette; træffe de fornødne 
nødforanstaltninger, når lægen ikke er 
til stede, især manuel placentaløsning, 
eventuelt fulgt af en manuel 
undersøgelse af livmoderen
h) undersøge og pleje den nyfødte; tage 
alle nødvendige initiativer og i givet fald 
foretage øjeblikkelig genoplivning
i) pleje og overvåge moderen i den 
postnatale periode og give hende alle 
fornødne råd om spædbørnspleje med 
henblik på at gøre det muligt for hende 
at sikre den bedst mulige udvikling af 
det nyfødte barn
j) udføre lægeordineret behandling og 
ordinere de fornødne lægemidler som led 
i udøvelsen af jordemodererhvervet
k) udarbejde alle fornødne kliniske og 
juridiske dokumenter.

Or. fr

Begrundelse

Ajourføring af bestemmelserne for jordemoderuddannelse.

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 30 – litra a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 44 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) efter endt teoretisk og praktisk 
undervisning - seks måneders 
praktikanttjeneste på et offentligt 

b) under eller efter endt teoretisk og 
praktisk undervisning - seks måneders 
praktikanttjeneste på et offentligt 
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tilgængeligt apotek eller på et hospital 
under tilsyn af dette hospitals 
farmaceutiske tjeneste.

tilgængeligt apotek eller på et hospital 
under tilsyn af dette hospitals 
farmaceutiske tjeneste.

Or. fr

Begrundelse

Da uddannelserne er tilrettelagt forskelligt i medlemsstaterne, bør tidspunktet kunne besluttes 
frit.

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 31 – indledning
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

31) I artikel 45, stk. 2, indsættes følgende
som litra h):

31) I artikel 45 erstattes stk. 2 med
følgende:

Or. fr

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 31
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 45 – stk. 2– litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) indberetning af bivirkninger ved 
lægemidler til de kompetente 
myndigheder.

2. Medlemsstaterne drager omsorg for, at 
indehavere af et uddannelsesbevis i 
farmaci, der er udstedt af et universitet 
eller en tilsvarende højere læreanstalt, og 
som opfylder betingelserne i artikel 44, 
mindst er berettiget til at optage eller 
udøve følgende former for virksomhed, 
med forbehold af et eventuelt krav om 
supplerende erhvervserfaring.
a) galenisk fremstilling af lægemidler
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b) fremstilling af og kontrol med 
lægemidler
c) kontrol med lægemidler i et hertil 
indrettet laboratorium
d) oplagring, opbevaring og distribution 
af lægemidler i engrosleddet
e) forsyning og tilberedning af, kontrol 
med samt oplagring og udlevering af 
lægemidler på offentligt tilgængelige 
apoteker
f) tilberedning af, kontrol med samt 
oplagring og udlevering af lægemidler på 
hospitaler
g) overvågning af 
lægemiddelbehandlinger samt 
information og rådgivning om lægemidler
h) indberetning af bivirkninger ved 
lægemidler til de kompetente myndigheder

i) personlig ledsagelse af patienter under 
selvmedicinering
j) bidrag til institutionelle 
folkesundhedskampagner.

Or. fr

Begrundelse

Ajourføring af bestemmelserne for farmaceutuddannelse.

Ændringsforslag 66

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Arkitektuddannelsen omfatter mindst 
seks års studier og kan ligeledes udtrykkes 
i tilsvarende ECTS-meritpoint.
Uddannelsen i medlemsstaterne omfatter 
enten:

1. Arkitektuddannelsen omfatter mindst 
seks års studier. Uddannelsen i 
medlemsstaterne omfatter enten:
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Or. fr

Begrundelse

Henvisningen til ECTS-meritpoint bør gælde for den teoretiske uddannelse.

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mindst fire års fuldtidsstudier ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og efterfulgt 
af mindst to års lønnet praktikophold, eller

a) mindst fire års fuldtidsstudier, eller 
tilsvarende ECTS-meritpoint, ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau, hvorved 
der opnås en formel kvalifikation, og 
efterfulgt af mindst to års lønnet 
praktikophold som praktisk uddannelse,
hvorved der opnås en erhvervsmæssig 
kvalifikation, eller

Or. fr

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mindst fire års fuldtidsstudier ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt, 
og uddannelsen skal være afsluttet med 
eksamen på universitetsniveau og efterfulgt 
af mindst et års lønnet praktikophold.

b) mindst fire års fuldtidsstudier, eller 
tilsvarende ECTS-meritpoint, ved et 
universitet eller en tilsvarende læreanstalt,
hvorved der opnås en formel 
kvalifikation, og uddannelsen skal være 
afsluttet med eksamen på 
universitetsniveau og efterfulgt af mindst et 
års lønnet praktikophold som praktisk 
uddannelse, hvorved der opnås en 
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erhvervsmæssig kvalifikation.

Or. fr

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 32
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det lønnede praktikophold gennemføres 
i en medlemsstat under tilsyn af en person, 
der frembyder tilstrækkelige garantier for 
sin evne til at sørge for den praktiske 
uddannelse. Praktikopholdet gennemføres 
efter uddannelsens afslutning som nævnt 
i stk. 1. Fuldførelsen af det lønnede 
praktikophold attesteres ved et certifikat, 
som vedlægges beviset for uddannelse.

3. Det lønnede praktikophold gennemføres 
i en medlemsstat under tilsyn af en arkitekt 
eller en person eller et organ, der er 
godkendt hertil af en kompetent 
myndighed, som har undersøgt den 
pågældendes egnethed til at sørge for den 
praktiske uddannelse. Fuldførelsen af det 
lønnede praktikophold attesteres ved et 
certifikat, som udstedes af en kompetent 
myndighed og vedlægges beviset for
formel uddannelse.

Or. fr

Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

udøve den pågældende erhvervsmæssige 
virksomhed.

Or. fr

Begrundelse

Testkonceptet er mere smidigt end kontrol, og den kompetente myndighed bør kunne 
overdrage tilrettelæggelsen af testene.

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hvis det drejer sig om erhverv, der har 
konsekvenser for folkesundheden og
patientsikkerheden, kan medlemsstaterne 
give de kompetente myndigheder ret til at
teste samtlige berørte erhvervsudøveres 
sprogkundskaber. Formålet med testen af 
sprogkundskaberne er at fastslå, om 
erhvervsudøveren er i stand til at 
kommunikere såvel mundtligt som 
skriftligt inden for rammerne af det, der 
er nødvendigt for at kunne udøve sin 
erhvervsmæssige virksomhed, især med 
hensyn til patientsikkerhed og beskyttelse 
af folkesundheden.

Or. fr

Begrundelse

Testkonceptet er mere smidigt end kontrol, og den kompetente myndighed bør være den 
eneste, der har ret til at anmode herom. I øvrigt bør rammerne for disse test fastlægges.
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Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 38
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 53 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Testkonceptet er mere smidigt end kontrol.

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 39
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 55 a - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anerkendelse af lønnede praktikophold Anerkendelse af praktikophold

Or. fr

Begrundelse

Det bør præcist fastlægges, hvilke praktikophold det drejer sig om, da de ikke nødvendigvis 
aflønnes.
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Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 39
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 55 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Med henblik på at give adgang til et 
lovreguleret erhverv anerkender 
medlemsstaten praktikophold, der indgår i 
læseplanen for en uddannelse til et 
lovreguleret erhverv, uanset om det 
betinger retten til at udøve det, og er 
gennemført i en anden medlemsstat og 
attesteret af en kompetent myndighed i 
denne medlemsstat.

Or. fr

Begrundelse

Det bør præcist fastlægges, hvilke praktikophold det drejer sig om, da de ikke nødvendigvis 
aflønnes.

Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 39 a (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 55 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

39a) I afsnit IV indsættes følgende som 
artikel 55b:
Artikel 55b
Kontrol i tilfælde af manglende 
erhvervsudøvelse i længere tid
Såfremt en erhvervsudøver har fået 
anerkendt sine kvalifikationer anført i 
punkt 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 og 5.7.1, men ikke 
kan bevise faktisk erhvervsudøvelse i fire 
år forud for ansøgningen om etablering 
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eller fornyelse af anmeldelsen, kan 
værtsmedlemsstaten i tilfælde af konkret
tvivl om kundskabs- og 
færdighedsniveauet, som kan udgøre en 
risiko for patienter eller forbrugere, give 
den kompetente myndighed tilladelse til at 
kræve yderligere kontroller på betingelse 
af, at de står i rimeligt forhold til målet, er 
ikkediskriminerende og ikke indebærer 
omkostninger for erhvervsudøveren. Den 
pågældende person har mulighed for at 
påklage denne kontrol og indbringe sagen 
for de nationale domstole.

Or. fr

Begrundelse

Med henblik på retten til erhvervsudøvelse og sikring af et højt sikkerhedsniveau for patienter 
og forbrugere bør det overvejes at oprette en kompetencekontrolmekanisme for 
erhvervsudøvere, som tidligere har fået anerkendt deres kvalifikationer, men ikke har udøvet 
erhvervsvirksomhed i længere tid.

Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 41
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr



PE494.470v01-00 54/62 PR\909378DA.doc

DA

Begrundelse

Myndighederne bør kun underrettes om forhold, der kan føre til inddragelse af retten til at 
udøve en virksomhed.

Ændringsforslag 77

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 41 a (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 56 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

41a) I artikel 56 indsættes følgende som 
stk. 4a:
4a. Med Kommissionens støtte sørger 
medlemsstaterne for at uddanne og bistå 
de kompetente myndigheder i passende 
omfang i brugen af IMI-systemet, 
herunder de nye procedurer i dette 
direktiv.

Or. fr

Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 42
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 56 a – stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) læge med medicinsk grunduddannelse 
og i besiddelse af bevis for uddannelse, jf. 
punkt 5.1.4 i bilag V

Or. fr
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Ændringsforslag 79

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) læge, der er i besiddelse af et 
eksamensbevis som speciallæge, jf. punkt 
5.1.3 i bilag V

b) alment praktiserende læge og
speciallæge med bevis herfor, jf. punkt 
5.1.3 og 5.1.4 i bilag V

Or. fr

Ændringsforslag 80

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) erhvervsudøvere, som er anerkendt i 
henhold til kapitel I, afsnit III, og 
omhandlet i artikel 10, litra b), bortset fra 
arkitekter.

Or. fr

Begrundelse

Advarselsordningen bør gælde for alle berørte erhvervsudøvere, uanset hvordan de har 
opnået anerkendelse af deres kvalifikationer.

Ændringsforslag 81

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

fremsendes omgående og under alle 
omstændigheder senest 48 timer efter 
datoen for vedtagelse af den afgørelse, 
hvorefter den pågældende erhvervsudøver 
forbydes at udøve erhvervsvirksomhed.

Or. fr

Begrundelse

Af sikkerhedsmæssige årsager bør oplysningerne fremsendes hurtigst muligt.

Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 42
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 56 a – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Bestemmelserne i stk. 1 finder også 
anvendelse på erhvervsudøvere, som 
påviseligt har brugt eller forsøgt at bruge 
falske dokumenter i forbindelse med en 
anmodning om anerkendelse af 
kvalifikationer.

Or. fr

Begrundelse

Advarselsordningen ved inddragelse af retten til at udøve erhvervsvirksomhed bør suppleres 
med et varslingssystem vedrørende erhvervsudøvere, som påviseligt har forsøgt at bruge 
falske dokumenter.

Ændringsforslag 83

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 43
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 57– stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne påser, at de 
oplysninger, der er nævnt i stk. 1, gives på 

2. Medlemsstaterne påser, at de 
oplysninger, der er nævnt i stk. 1, gives på 
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en klar og sammenhængende måde og er 
nemt tilgængelige på afstand og ad 
elektronisk vej, og at de ajourføres.

en klar og sammenhængende måde og er 
nemt tilgængelige på afstand og ad 
elektronisk vej, og at de bliver opdateret så 
hurtigt som muligt.

Or. fr

Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 43
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 57 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 85

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 43
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 57 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Or. fr

Ændringsforslag 86

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 47 a
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 58 a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen skal under 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
bestræbe sig på at høre de relevante 
berørte parter, som kan være kompetente 
myndigheder, faglige sammenslutninger, 
repræsentanter for akademiske 
institutioner og arbejdsmarkedets parter.

Or. fr

Begrundelse

Det bør sikres, at delegerede retsakter vedtages under en gennemsigtig proces baseret på 
samråd.

Ændringsforslag 87

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen en liste over eksisterende 
lovregulerede erhverv i henhold til national 
lovgivning senest [et år efter dette 
direktivs ikrafttræden]. Ændringer til 
listen over lovregulerede erhverv meddeles
ligeledes Kommissionen hurtigst muligt.
Kommissionen opretter og vedligeholder 
en offentligt tilgængelig database for 
sådanne oplysninger.
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Or. fr

Ændringsforslag 88

Forslag til direktiv
Artikel 1 – punkt 48 a (nyt)
Direktiv 2005/36/EF
Artikel 60 – stk. 3 og 4 (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

48a) I artikel 60 indsættes følgende som 
stk. 3 og 4:
"3. Fra den [datoen for dette direktivs 
ikrafttræden] aflægger Kommissionen 
rapport hvert tredje år til Europa-
Parlamentet og Rådet om resultaterne af 
den regelmæssige vurdering af 
bestemmelserne i bilag V til dette direktiv i 
overensstemmelse med tilpasningsmålene 
og -kravene omhandlet i artikel 24, stk. 4, 
artikel 25, stk. 5, artikel 26, stk. 2, artikel 
31, stk. 2 og 7, artikel 34, stk. 2 og 4, 
artikel 35, stk. 4, artikel 38, stk. 1 og 4, 
artikel 40, stk. 1 og 4, artikel 44, stk. 2 og 
4, og artikel 46, stk. 4.
4. Senest den [to år efter dette direktivs 
ikrafttræden] forelægger Kommissionen 
en rapport om, hvorvidt det er 
hensigtsmæssigt at bibeholde de 
specifikke bestemmelser i artikel 33, stk. 2 
og 3, og artikel 33a.

Or. fr

Begrundelse

Regelmæssig ajourføring af bestemmelserne i bilag V har afgørende betydning for et højt 
uddannelsesniveau og medlemsstaternes gensidige tillid.
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BEGRUNDELSE

Erhvervsmæssig mobilitet er en nøglefaktor for konkurrenceevnen og beskæftigelsen i Europa 
og en integreret del af 2020-strategien og akten for det indre marked. Ikke desto mindre er den 
stadig lav, fordi der mangler enkle, klare regler for anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, selv om en europæisk juridisk ramme har eksisteret siden 1970'erne. Således 
drejer langt de fleste henvendelser fra borgere til Solvitstøttecentrene sig om vanskeligheder 
med at få anerkendt deres kvalifikationer til at udøve deres erhverv i en anden EU-
medlemsstat.

Den grundlæggende ret til fri bevægelighed skal desuden gøre sig gældende som en 
selvfølgelighed, og dette lovgivningsforslag skal bidrage til fremme denne tilgang gennem 
forenkling af procedurerne for borgere, som ønsker at flytte, og samtidig sikre et højt 
kvalitets- og sikkerhedsniveau for forbrugere, patienter, arbejdstagere og alle EU-borgere 
samt forbedre tillidsforholdet medlemsstaterne imellem.

Denne forenkling og tillid kræver ligeledes en regelmæssig tilpasning af de fælles 
uddannelseskrav for erhverv, som automatisk anerkendes, og på sigt en forøgelse af antallet af 
disse erhverv, som kun udgør syv ud af mere end 800 lovregulerede erhverv i EU.

Denne tilgang skal ses parallelt med den bevægelse, som blev sat i gang med 
Bolognaprocessen, hvor kriterier for og definitioner af uddannelser tilnærmes gradvis og 
fleksibelt, mens medlemsstaterne og de implicerede institutioner bevarer den fulde frihed med 
hensyn til tilrettelæggelsen. Den forbedrede anerkendelse af kvalifikationer skal bygge på 
denne landvinding og moderniseres gennem høring af og bredt og åbent samråd mellem 
kompetente myndigheder, faglige sammenslutninger, akademiske institutioner og 
arbejdsmarkedets parter.

Det er en stor udfordring for det indre markeds potentiale og for selve EU-borgerskabet. Det 
er i dette øjemed, der blev foreslået en omarbejdning efter vedtagelsen af akten for det indre 
marked som en af de tolv løftestænger til at skabe vækst og styrke de europæiske borgeres 
tillid.

Derfor bifalder ordføreren Kommissionens forslag, der indeholder betydningsfulde idéer til, 
hvordan denne udfordring kan tackles, navnlig indførelsen af erhvervspasset, som ordføreren 
har støttet siden 2007. I øvrigt bør det fremhæves, at institutionernes og de berørte parters 
samarbejdsvilje og lydhørhed under udarbejdelsen af dette forslag har ført til affattelsen af en 
sammenhængende tekst, der i det store og hele hilses velkommen, selv om en række ikke 
uvæsentlige punkter skal forbedres.

FORENKLING AF PROCEDURERNE

Ordføreren glæder sig over indførelsen af en frivillig erhvervspasordning. Denne procedure, 
som bør eksistere sideløbende med den klassiske ordning, er baseret på IMI-nettet og således 
fuldstændig elektronisk. Formålet er at gøre procedurerne lettere for erhvervsudøvere og 
ansvarlige myndigheder og samtidig sikre et højt pålidelighedsniveau for de formidlede 
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oplysninger samt forbedre kommunikationen mellem medlemsstaterne og således bidrage til 
at styrke den gensidige tillid.

Imidlertid bør behandlingsfristerne forlænges i første fase af ordningens gennemførelse for at 
opnå en optimal funktion og en bedre servicekvalitet. Ligeledes bør der tilbydes kurser i 
anvendelsen af de nye IMI-funktioner. Ud over disse praktiske aspekter skal det understreges, 
at det europæiske erhvervspas kan være et betydningsfuldt symbol og et reelt værktøj for EU-
borgerskabet.

For manglerne i den nuværende ordning er en betydelig kilde til bryderier og frustration for 
mobilitetskandidater. Det er vigtigt at ledsage dem i deres bestræbelser og stille pålidelige og 
effektive informationskilder til rådighed for at fremskynde procedurerne. I denne forbindelse 
finder ordføreren det nødvendigt at forstærke støttecentrenes rolle og udbygge 
kvikskrankernes dækning i hele EU, så de fremover er tilgængelige for alle erhvervsudøvere.

SIKRING AF PÅLIDELIGHED, KVALITET OG SIKKERHED

En af de største hindringer for mobiliteten er manglen på tillid hos forbrugere, patienter, 
ansvarlige myndigheder og erhvervsudøvere. Mistilliden skyldes forskellene i udannelser, 
metoder og udøvelsesvilkår og et utilstrækkeligt kendskab til disse forskelle. Den manglende 
tillid er særlig mærkbar i erhverv omfattet af automatisk anerkendelse til trods for, at de fælles 
mindstekrav til uddannelse i teorien garanterer et tilstrækkeligt kvalifikationsniveau.

Forslaget indeholder flere løsningsmodeller til at forbedre den nuværende situation, bl.a. 
gennem udnyttelse af de muligheder, IMI-systemet og erhvervspasset byder på. Det gælder 
f.eks. hjemlandsmyndighedens validering af dokumenter og advarselsordningen ved 
inddragelse af retten til udøvelse af erhvervsvirksomhed, som bør udvides til at omfatte 
erhvervsudøvere, som har brugt falske dokumenter i en ansøgning om anerkendelse.

Mere generelt kan den gensidige tillid til kvalifikationerne øges ved jævnlig ajourføring og 
opjustering af uddannelseskravene, hvilket fordrer regelmæssig høring af de berørte parter 
med henblik på at tilpasse bilagene under nøje hensyntagen til friheden til at tilrettelægge 
læseplanerne.

I den forbindelse støtter ordføreren forslagene om ajourføring af studieplanerne for 
sygeplejersker, jordemødre, farmaceuter og arkitekter uden derfor at se bort fra de 
tilpasningsvanskeligheder, som det kan medføre i visse medlemsstater.

Hvad angår erhverv, som ikke er omfattet af automatisk anerkendelse, stilles der store 
forventninger til de nye bestemmelser vedrørende fælles uddannelsesrammer og -test, så 
meget mere som det nuværende koncept om fælles platforme er en fiasko. Ordføreren mener, 
at hvis disse værktøjer styres rigtigt med en bred opbakning, kan de være en effektiv genvej 
mellem generel ordning og automatisk anerkendelse og derfor fremme mobiliteten og sikre 
høj kvalitet og større gensidig tillid.

I direktivet kan der ligeledes indføres en mekanisme for kvalitetskontrol af de uddannelser, 
institutionerne formidler, i henseende til direktivets krav, således at der ikke opstår tvivl om 
de fulgte uddannelsers reelle værdi.
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Hvad angår retten til at udøve erhvervsmæssig virksomhed, er sprogtest en nødvendig garanti 
for borgernes, især patienternes, sikkerhed. Det samme gælder mekanismen for 
kvalitetskontrol af institutionernes uddannelser i henseende til direktivets krav, således at der 
ikke opstår tvivl om de fulgte uddannelsers reelle værdi.

Til gengæld mener ordføreren, at bestemmelser som delvis adgang eller forlængelse af den 
obligatoriske erklærings gyldighed til to år kan fremkalde tvivl og usikkerhed. Derfor bør 
medlemsstaterne have mulighed for at afvise princippet om delvis adgang for alle erhverv, der 
har konsekvenser for folkesundheden og sundhedssikkerheden og -overvågningen, og i første 
fase af ordningens gennemførelse bør behandlingsfristerne forlænges for at opnå en optimal 
funktion og en bedre servicekvalitet.

I denne finansielle, økonomiske og sociale krise uden fortilfælde i Fællesskabets historie må 
EU anspore en ny dynamisk og innovativ ånd, som bygger på værdierne enhed, 
mangfoldighed og solidaritet. For mange europæiske borgere, navnlig de unge, som er 
foruroligende hårdt ramt af arbejdsløshed, kan erhvervsmæssig mobilitet være nødvendig for 
at sikre sig en fremtid og genvinde tilliden til det europæiske projekt.

Denne omarbejdning bør under overholdelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet nå det mål at vise medlemsstaterne, at de europæiske lovgivninger 
tilfører ægte merværdi i de politikker, som har stor betydning for borgernes dagligdag, og 
bidrager til at styrke EU-borgerskabet og det europæiske demokrati.


