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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond).

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen in de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 
en Verordening [...] betreffende de administratieve samenwerking via het 
Informatiesysteem interne markt (IMI)
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0883),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 46, artikel 53, lid 1, artikel 62 en artikel 114, van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel 
door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0512/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de met redenen omklede adviezen die door de Franse senaat werden ingediend in 
het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en het 
evenredigheidsbeginsel, waarin wordt verklaard dat het ontwerp van wetgevingshandeling 
niet overeenstemt met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien zijn resolutie van 15 november 2011 inzake de tenuitvoerlegging van de richtlijn 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (2005/36/EG)1.

– gezien de openbare hoorzitting van de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming met als titel “Groei & mobiliteit: een modernisering van de 
richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties” van 25 april 2012,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité2,

– gezien het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbeschermingfn,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0000/2012),

                                               
1 Aangenomen teksten P7_TA(2011)0490.
2 PB C … / Nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd.
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1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Richtlijn 2005/36/EG is alleen van 
toepassing op beroepsbeoefenaren die hun 
eigen beroep in een andere lidstaat willen 
uitoefenen. In bepaalde situaties kunnen de 
betrokken activiteiten tot een beroep 
behoren dat in de ontvangende lidstaat een 
groter scala aan werkzaamheden omvat. 
Als de verschillen tussen de 
activiteitengebieden zo groot zijn dat de 
beroepsbeoefenaar eigenlijk een volledig 
onderwijs- en opleidingsprogramma zou 
moeten volgen om de tekortkomingen te 
compenseren, moet de ontvangende lidstaat 
in deze bijzondere omstandigheden 
gedeeltelijke toegang verlenen indien de 
beroepsbeoefenaar daarom verzoekt. In 
geval van dwingende redenen van 
algemeen belang, zoals het geval is voor 
artsen of andere gezondheidswerkers, moet 
een lidstaat gedeeltelijke toegang kunnen 
weigeren.

(4) Richtlijn 2005/36/EG is alleen van 
toepassing op beroepsbeoefenaren die hun 
eigen beroep in een andere lidstaat willen 
uitoefenen. In bepaalde situaties kunnen de 
betrokken activiteiten tot een beroep 
behoren dat in de ontvangende lidstaat een 
groter scala aan werkzaamheden omvat. 
Als de verschillen tussen de 
activiteitengebieden zo groot zijn dat de 
beroepsbeoefenaar eigenlijk een volledig 
onderwijs- en opleidingsprogramma zou 
moeten volgen om de tekortkomingen te 
compenseren, moet de ontvangende lidstaat 
in deze bijzondere omstandigheden 
gedeeltelijke toegang verlenen indien de 
beroepsbeoefenaar daarom verzoekt. In 
geval van dwingende redenen van 
algemeen belang, zoals het geval is voor 
elk beroep met verantwoordelijkheid voor 
de volksgezondheid, veiligheid of 
gezondheidsbewaking, moet de lidstaat de 
betrokken beroepen het stelsel van 
gedeeltelijke toegang kunnen ontzeggen.

Or. fr

Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Richtlijn 2005/36/EG zou zich ook 
moeten uitstrekken tot notarissen. Voor 
erkenningsaanvragen voor vestiging 
zouden de lidstaten de nodige proeven van 
bekwaamheid of aanpassingsstage moeten 
kunnen opleggen om elke vorm van 
discriminatie in nationale selectie- en 
benoemingsprocedures te vermijden. In 
geval van vrije dienstverrichting moeten 
notarissen geen authentieke akten kunnen 
opstellen of andere 
authenticatiewerkzaamheden verrichten 
waarvoor het zegel van de ontvangende 
lidstaat vereist is.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Gezien de beperkte mobiliteit en de aard van het beroep van notaris op het vlak van vrijheid 
van vestiging en de rol van de notaris als ambtenaar van het openbaar ministerie in de meeste 
lidstaten, is het niet nodig om hiervoor specifieke bepalingen op te nemen.

Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het stelsel van automatische 
erkenning op basis van geharmoniseerde 
minimumopleidingseisen is afhankelijk van 
de tijdige kennisgeving van nieuwe of 
gewijzigde opleidingstitels door de 
lidstaten en de publicatie ervan door de 
Commissie. Zoniet hebben de houders van 
dergelijke titels geen garantie dat ze een 
automatische erkenning kunnen genieten. 
Om de transparantie te vergroten en een 
onderzoek van de aangemelde nieuwe titels 
te vergemakkelijken moeten de lidstaten 
een bevoegde instantie aanwijzen, bijv. een 
accreditatie-instelling of een ministerie, om 
elke kennisgeving te onderzoeken en 

(12) Het stelsel van automatische 
erkenning op basis van geharmoniseerde 
opleidingseisen is afhankelijk van de 
tijdige kennisgeving van nieuwe of 
gewijzigde opleidingstitels door de 
lidstaten en de publicatie ervan door de 
Commissie. Zoniet hebben de houders van 
dergelijke titels geen garantie dat ze een 
automatische erkenning kunnen genieten. 
Om de transparantie te vergroten en een 
onderzoek van de aangemelde nieuwe titels 
te vergemakkelijken moeten de lidstaten 
een bevoegde instantie aanwijzen, bijv. een 
accreditatie-instelling of een ministerie, om 
elke kennisgeving te onderzoeken en 
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verslag uit te brengen bij de Commissie 
over de naleving van Richtlijn 
2005/36/EG.

verslag uit te brengen bij de Commissie 
over de naleving van Richtlijn 
2005/36/EG.

Or. fr

Motivering

Zie de motivering bij de titel van titel III, hoofdstuk III.

Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Met het oog op het bevorderen van de 
mobiliteit van medische specialisten die 
reeds een specialistenkwalificatie hebben 
behaald en daarna nog een andere 
specialistenopleiding volgen, mogen de 
lidstaten vrijstellingen verlenen voor 
onderdelen van specialistenopleidingen 
indien die opleidingsonderdelen al 
doorlopen zijn in het kader van een eerdere 
specialistenopleiding die in die lidstaat 
onder het stelsel van automatische 
erkenning valt.

(14) Met het oog op het bevorderen van de 
mobiliteit van medische specialisten die 
reeds een specialistenkwalificatie hebben 
behaald en daarna nog een andere 
specialistenopleiding volgen, mogen de 
lidstaten vrijstellingen verlenen voor 
onderdelen van specialistenopleidingen 
indien die opleidingsonderdelen al 
doorlopen zijn in het kader van een eerdere 
specialistenopleiding die in een lidstaat 
onder het stelsel van automatische 
erkenning valt.

Or. fr

Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om het stelsel van automatische 
erkenning van medische en 
tandheelkundige specialismen te 
vereenvoudigen, moeten deze geïntegreerd 
worden in Richtlijn 2005/36/EG indien ze 
in ten minste een derde van de lidstaten 
gemeenschappelijk zijn.

(16) Om het stelsel van automatische 
erkenning van medische, tandheelkundige 
en diergeneeskundige specialismen te 
vereenvoudigen, moeten deze geïntegreerd 
worden in Richtlijn 2005/36/EG indien ze 
in ten minste een derde van de lidstaten 
gemeenschappelijk zijn.
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Or. fr

Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De werking van het stelsel van 
automatische erkenning hangt af van het 
vertrouwen in de opleidingseisen die de 
basis vormen voor de kwalificaties van de 
beroepsbeoefenaren. Daarom is het 
belangrijk dat de minimumopleidingseisen 
voor architecten de nieuwe ontwikkelingen 
in de architectenopleiding weerspiegelen, 
meer bepaald met betrekking tot de 
erkende noodzaak om de academische 
opleiding aan te vullen met een 
praktijkstage onder de supervisie van een 
gekwalificeerde architect. De 
minimumopleidingseisen moeten 
tegelijkertijd flexibel genoeg zijn om te 
vermijden dat de lidstaten nodeloos beperkt 
worden in hun mogelijkheid om hun 
onderwijsstelsels te organiseren.

(17) De werking van het stelsel van 
automatische erkenning hangt af van het 
vertrouwen in de opleidingseisen die de 
basis vormen voor de kwalificaties van de 
beroepsbeoefenaren. Daarom is het 
belangrijk dat de opleidingseisen voor 
architecten de nieuwe ontwikkelingen in de 
architectenopleiding weerspiegelen, meer 
bepaald met betrekking tot de erkende 
noodzaak om de academische opleiding 
aan te vullen met een praktijkstage onder 
de supervisie van een gekwalificeerde 
architect. De opleidingseisen moeten 
tegelijkertijd flexibel genoeg zijn om te 
vermijden dat de lidstaten nodeloos beperkt 
worden in hun mogelijkheid om hun 
onderwijsstelsels te organiseren.

Or. fr

Motivering

Zie de motivering bij de titel van titel III, hoofdstuk III.

Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om de mobiliteit te bevorderen van 
afgestudeerden die een bezoldigde stage 
willen volbrengen in een andere lidstaat 
waarin een dergelijke stage mogelijk is, 
moeten deze worden opgenomen in 
Richtlijn 2005/36/EG. Ook moet worden 

(20) Om de mobiliteit te bevorderen van 
afgestudeerden die in het kader van een 
opleiding tot een gereglementeerd beroep 
een daartoe bestemde stage willen 
volbrengen in een andere lidstaat waarin 
een dergelijke stage mogelijk is, moeten 
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voorzien in de erkenning van hun stage 
door de lidstaat van oorsprong.

deze worden opgenomen in Richtlijn 
2005/36/EG. Ook moet worden voorzien in 
de erkenning van hun stage door de lidstaat 
van oorsprong.

Or. fr

Motivering

Het is nodig precies te bepalen om welke stages het gaat, aangezien deze niet 
noodzakelijkerwijs bezoldigd zijn.

Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Richtlijn 2005/36/EG voorziet in een 
stelsel van nationale contactpunten. Door 
de inwerkingtreding van Richtlijn 
2006/123/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 12 december 2006 
betreffende diensten op de interne markt en 
de invoering van één-loketten op grond van 
deze richtlijn bestaat een gevaar van 
overlapping. Daarom moeten de bij 
Richtlijn 2005/36/EG ingestelde nationale 
contactpunten worden uitgebouwd tot 
assistentiecentra waarvan de activiteiten 
zich toespitsen op het verstrekken van 
advies aan burgers, onder meer tijdens 
persoonlijke ontmoetingen, om ervoor te 
zorgen dat de dagelijkse toepassing van de 
internemarktregels in specifieke situaties 
van burgers op nationaal niveau wordt 
opgevolgd.

(21) Richtlijn 2005/36/EG voorziet in een 
stelsel van nationale contactpunten. Door 
de inwerkingtreding van Richtlijn 
2006/123/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 12 december 2006 
betreffende diensten op de interne markt en 
de invoering van één-loketten op grond van 
deze richtlijn bestaat een gevaar van 
overlapping. Daarom moeten de bij 
Richtlijn 2005/36/EG ingestelde nationale 
contactpunten worden uitgebouwd tot 
assistentiecentra waarvan de activiteiten 
zich toespitsen op het verstrekken van 
advies aan burgers, onder meer tijdens 
persoonlijke ontmoetingen, om ervoor te 
zorgen dat de dagelijkse toepassing van de 
internemarktregels in specifieke situaties 
van burgers op nationaal niveau efficiënt 
wordt opgevolgd.

Or. fr

Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Hoewel de richtlijn reeds 
gedetailleerde verplichtingen tot 
uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten bevat, moeten deze verplichtingen 
nog worden versterkt. De lidstaten moeten 
niet alleen reageren op een aanvraag om 
informatie, ze moeten andere lidstaten ook 
proactief waarschuwen. Een dergelijk 
waarschuwingssysteem moet vergelijkbaar 
zijn met dat van Richtlijn 2006/123/EG. 
Voor beroepen in de gezondheidszorg die 
een automatische erkenning krachtens 
Richtlijn 2005/36/EG genieten, is echter 
een specifiek alarmmechanisme 
noodzakelijk. Dit moet ook gelden voor 
dierenartsen, tenzij de lidstaten het in 
Richtlijn 2006/123/EG vastgestelde 
alarmmechanisme reeds in werking hebben 
gesteld. Aan alle lidstaten moet een 
waarschuwing worden afgegeven wanneer 
een beroepsbeoefenaar als gevolg van een 
tuchtrechtelijke maatregel of 
strafrechtelijke veroordeling het recht 
verliest om naar een andere lidstaat te 
migreren. Deze waarschuwing moet 
worden geactiveerd via IMI, ongeacht of 
de beroepsbeoefenaar rechten heeft 
uitgeoefend krachtens Richtlijn 
2005/36/EG of de erkenning van zijn 
beroepskwalificaties heeft aangevraagd via 
de uitgifte van een Europese beroepskaart 
of een andere in die richtlijn vastgelegde 
methode. De waarschuwingsprocedure 
moet in overeenstemming zijn met de EU-
wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens en andere grondrechten.

(22) Hoewel de richtlijn reeds 
gedetailleerde verplichtingen tot 
uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten bevat, moeten deze verplichtingen 
nog worden versterkt. De lidstaten moeten 
niet alleen reageren op een aanvraag om 
informatie, ze moeten andere lidstaten ook 
proactief waarschuwen. Een dergelijk 
waarschuwingssysteem moet vergelijkbaar 
zijn met dat van Richtlijn 2006/123/EG. 
Voor beroepen in de gezondheidszorg die 
een automatische erkenning krachtens 
Richtlijn 2005/36/EG genieten, is echter 
een specifiek alarmmechanisme 
noodzakelijk. Dit moet ook gelden voor 
dierenartsen, tenzij de lidstaten het in 
Richtlijn 2006/123/EG vastgestelde 
alarmmechanisme reeds in werking hebben 
gesteld. Aan alle lidstaten moet een 
waarschuwing worden afgegeven wanneer 
een beroepsbeoefenaar als gevolg van een 
tuchtrechtelijke maatregel of 
strafrechtelijke veroordeling het recht 
verliest om zijn beroep uit te oefenen, of 
indien een beroepsbeoefenaar bij de 
aanvraag voor erkenning van 
beroepskwalificaties (een poging tot) 
bedrog heeft gepleegd. Deze waarschuwing 
moet onverwijld worden geactiveerd via 
IMI, ongeacht of de beroepsbeoefenaar 
rechten heeft uitgeoefend krachtens 
Richtlijn 2005/36/EG of de erkenning van 
zijn beroepskwalificaties heeft 
aangevraagd via de uitgifte van een 
Europese beroepskaart of een andere in die 
richtlijn vastgelegde methode. De 
waarschuwingsprocedure moet in 
overeenstemming zijn met de EU-
wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens en andere grondrechten.

Or. fr
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Motivering

Het waarschuwingsmechanisme bij intrekking van het recht om het beroep uit te oefenen, 
moet worden aangevuld met een waarschuwing indien een beroepsbeoefenaar is veroordeeld 
wegens poging tot fraude.

Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Teneinde bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van Richtlijn 2005/36/EG aan 
te vullen of te wijzigen moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd ten aanzien van de bijwerking 
van bijlage I, de vaststelling van de criteria 
voor de berekening van de aan de Europese 
beroepskaart verbonden kosten, het nader 
bepalen van de voor de Europese 
beroepskaart vereiste documenten, de 
aanpassingen in de lijst van activiteiten 
opgenomen in bijlage IV, de aanpassingen 
van de punten 5.1.1 tot 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 en 5.7.1 van 
bijlage V, het toelichten van de kennis en 
vaardigheden van artsen, algemeen 
verantwoordelijk ziekenverplegers, 
tandartsen, dierenartsen, verloskundigen, 
apothekers en architecten, de aanpassing 
van de minimale opleidingsduur voor 
gespecialiseerde artsen en tandartsen, de 
opneming van nieuwe medische 
specialismen in punt 5.1.3 van bijlage V, 
de wijzigingen aan de lijst zoals 
uiteengezet in de punten 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 en 5.6.1 van bijlage V, de invoeging 
van nieuwe tandheelkundige specialismen 
in punt 5.3.3 van bijlage V, en het nader 
bepalen van de toepassingsvoorwaarden 
voor zowel de gemeenschappelijke 
opleidingskaders als de 
gemeenschappelijke opleidingsproeven. 

(24) Teneinde bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van Richtlijn 2005/36/EG aan 
te vullen of te wijzigen moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd ten aanzien van de bijwerking 
van bijlage I, de vaststelling van de criteria 
voor de berekening van de aan de Europese 
beroepskaart verbonden kosten, het nader 
bepalen van de voor de Europese 
beroepskaart vereiste documenten, de 
aanpassingen in de lijst van activiteiten 
opgenomen in bijlage IV, de aanpassingen 
van de punten 5.1.1 tot 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 en 5.7.1 van 
bijlage V, het toelichten van de kennis en 
vaardigheden van artsen, algemeen 
verantwoordelijk ziekenverplegers, 
tandartsen, dierenartsen, verloskundigen, 
apothekers en architecten, de aanpassing 
van de minimale opleidingsduur voor 
gespecialiseerde artsen en tandartsen, de 
opneming van nieuwe medische 
specialismen in punt 5.1.3 van bijlage V, 
de wijzigingen aan de lijst zoals 
uiteengezet in de punten 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 en 5.6.1 van bijlage V, de invoeging 
van nieuwe tandheelkundige specialismen 
in punt 5.3.3 van bijlage V, en het nader 
bepalen van de toepassingsvoorwaarden 
voor zowel de gemeenschappelijke 
opleidingskaders als de 
gemeenschappelijke opleidingsproeven. 
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Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, met inbegrip van de 
nationale autoriteiten, 
beroepsverenigingen, vertegenwoordigers 
van de academische wereld en de sociale 
partners. De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. fr

Motivering

Het is nodig te zorgen voor een transparant, op overleg berustend proces voor de vaststelling 
van gedelegeerde handelingen.

Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn stelt ook de regels vast voor 
de gedeeltelijke toegang tot een 
gereglementeerd beroep alsook voor de 
toegang tot en de erkenning van een 
bezoldigde stage die in een andere lidstaat 
volbracht wordt.

Deze richtlijn stelt ook de regels vast voor 
de gedeeltelijke toegang tot bepaalde 
gereglementeerde beroepen alsook voor de 
toegang tot en de erkenning van een stage 
die aansluit op een leerplan voor een 
gereglementeerd beroep ongeacht of deze 
een voorwaarde vormt voor het recht om 
dat beroep uit te oefenen en die in een 
andere lidstaat volbracht wordt.

Or. fr

Motivering

De gedeeltelijke toegang hoeft niet te gelden voor alle beroepen omwille van de 
volksgezondheid en de openbare veiligheid. Bovendien is het nodig precies te bepalen om
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welke stages het gaat, aangezien deze niet noodzakelijkerwijs bezoldigd zijn.

Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – inleidende formule
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) Artikel 2, lid 1, wordt vervangen door: 2) In artikel 2 worden de leden 1 en 2 
vervangen door:

Or. fr

Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op alle 
onderdanen van een lidstaat, met inbegrip 
van beoefenaren van de vrije beroepen, die 
in een andere lidstaat dan die waar zij hun 
beroepskwalificaties hebben verworven, 
een gereglementeerd beroep willen 
uitoefenen of een bezoldigde stage willen 
volbrengen, hetzij als zelfstandige, hetzij 
als werknemer.

1. Deze richtlijn is van toepassing op alle 
onderdanen van een lidstaat, met inbegrip 
van beoefenaren van de vrije beroepen, die 
in een andere lidstaat dan die waar zij hun 
beroepskwalificaties hebben verworven, 
hetzij als zelfstandige, hetzij als 
werknemer, een gereglementeerd beroep 
willen uitoefenen of een stage willen 
volbrengen die aansluit op een leerplan 
voor een gereglementeerd beroep, ongeacht 
of deze een voorwaarde vormt voor het 
recht om dat beroep uit te oefenen.

2. Elke lidstaat kan volgens zijn eigen 
regels toestaan dat op zijn grondgebied een 
gereglementeerd beroep in de zin van 
artikel 3, lid 1, onder a), wordt uitgeoefend 
door onderdanen van de lidstaten die 
houder zijn van niet in een lidstaat 
behaalde beroepskwalificaties. Voor de 
beroepen die onder titel III, hoofdstuk III, 
vallen, moeten bij deze eerste erkenning de 
in dat hoofdstuk bedoelde [...] 
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opleidingseisen in acht worden genomen.

Or. fr

Motivering

Het is nodig precies te bepalen om welke stages het gaat, aangezien deze niet 
noodzakelijkerwijs bezoldigd zijn.

Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter a – punt i – inleidende formule
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) Punt f) wordt vervangen door: i) De punten f) en h) worden vervangen 
door:

Or. fr

Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter a - punt i
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 3 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) “beroepservaring”: de daadwerkelijke en 
geoorloofde voltijdse of gelijkwaardige 
deeltijdse uitoefening van het betrokken 
beroep in een lidstaat;

f) “beroepservaring”: de daadwerkelijke en 
geoorloofde, onbeperkte, voltijdse of 
gelijkwaardige deeltijdse uitoefening van 
het betrokken beroep in een lidstaat;

h) "proeve van bekwaamheid": een 
controle, [...] de beroepskennis, -
vaardigheden en -competenties van de 
aanvrager betreffende, die door de 
bevoegde autoriteiten van de ontvangende 
lidstaat wordt verricht of erkend en die tot 
doel heeft te beoordelen of deze de 
bekwaamheid bezit om in deze lidstaat een 
gereglementeerd beroep uit te oefenen. Ten 
behoeve van deze controle stellen de 
bevoegde instanties op basis van een 
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vergelijking tussen de in deze lidstaat 
vereiste opleiding en de opleiding die de 
aanvrager heeft ontvangen, een lijst op van 
de vakgebieden die niet bestreken worden 
door het diploma of de titel(s) die de 
aanvrager overlegt.

Bij de proeve van bekwaamheid moet in 
aanmerking worden genomen dat de 
aanvrager in de lidstaat van oorsprong of 
herkomst een gekwalificeerde 
beroepsbeoefenaar is. De proef heeft 
betrekking op de vakgebieden die moeten 
worden gekozen uit die welke op de lijst 
staan en waarvan de kennis een wezenlijke 
voorwaarde is om het beroep in de 
ontvangende lidstaat te kunnen uitoefenen. 
Deze proef kan ook betrekking hebben op 
de kennis van de deontologie die in de 
ontvangende lidstaat op de betrokken 
activiteiten van toepassing is.

De nadere regelingen voor de proeve van 
bekwaamheid alsook de status, in de 
ontvangende lidstaat, van de aanvrager die 
zich op de proeve van bekwaamheid in die 
staat wil voorbereiden, worden vastgesteld 
door de bevoegde instanties van die 
lidstaat;

Or. fr

Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter a – punt ii
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 3 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) "bezoldigde stage": de uitoefening van 
bezoldigde activiteiten onder supervisie 
met het oog op de toegang tot een 
gereglementeerd beroep op basis van een 
examen;

j) “stage in het kader van een leerplan voor 
een gereglementeerd beroep”: de 
uitoefening van al dan niet bezoldigde 
activiteiten onder supervisie met het oog 
op de toegang tot een gereglementeerd 
beroep op basis van een examen;
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Or. fr

Motivering

Het is nodig precies te bepalen om welke stages het gaat, aangezien deze niet 
noodzakelijkerwijs bezoldigd zijn.

Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter a – punt ii
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 3 – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) "een leven lang leren": alle vormen van 
algemeen vormend onderwijs, 
beroepsonderwijs en beroepsopleidingen, 
niet-formeel onderwijs en informeel leren 
die gedurende het gehele leven 
plaatsvinden en die tot meer kennis, 
vaardigheden en competenties leiden.

l) "een leven lang leren": alle vormen van 
algemeen vormend onderwijs, 
beroepsonderwijs en beroepsopleidingen, 
niet-formeel onderwijs en informeel leren 
die gedurende het gehele leven 
plaatsvinden en die tot meer competenties 
leiden op het vlak van kennis, 
vaardigheden en beroepsethiek.

Or. fr

Motivering

Aanpassing aan de algemeen aanvaarde. definitie van beroepscompetenties.

Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter a – punt ii
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 3 – lid 1 – letter l bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) “opleidingseisen”: een voor de 
uitoefening van een specifiek beroep 
vereist gemeenschappelijk geheel van 
kennis, vaardigheden en competenties;

Or. fr
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Motivering

Zie de motivering bij de titel van titel III, hoofdstuk III.

Amendement 19
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter a – punt ii
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 3 – lid 1 – letter l ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l ter) "ECTS-studiepunten": studiepunten 
die de hoeveelheid werk weergeven die elk 
onderdeel vereist in verhouding tot de 
totale hoeveelheid werk die nodig is om in 
het desbetreffende programma een vol 
studiejaar te voltooien, in het kader van het 
ECTS-systeem voor het verzamelen van 
studiepunten in een transparant kader dat 
de vergelijking van diploma’s mogelijk 
maakt;  deze hoeveelheid werk omvat niet 
alleen colleges, practica en seminars, maar 
ook stages, onderzoek en veldwerk, 
persoonlijk werk en examens en eventueel 
andere vormen van evaluatie; in het kader 
van ECTS vertegenwoordigen 60 
studiepunten de hoeveelheid werk van een 
volledig studiejaar, en 30 studiepunten die 
van een semester.

Or. fr

Motivering

Het voorstel tot wijziging verwijst naar ECTS-studiepunten. Daarom dient hiervan een 
definitie te worden opgenomen.

Amendement 20
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 bis – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast met 
betrekking tot de Europese beroepskaart
voor specifieke beroepen, het format van 
de Europese beroepskaart, de vertalingen 
die nodig zijn ter ondersteuning van een 
aanvraag voor een Europese beroepskaart 
en de nadere bijzonderheden voor de 
beoordeling van aanvragen, rekening 
houdend met de bijzondere kenmerken van 
elk betrokken beroep. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 58 bedoelde 
raadplegingsprocedure.

6. De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast met 
betrekking tot de Europese beroepskaart 
voor specifieke beroepen, op hun verzoek, 
het format van de Europese beroepskaart, 
de vertalingen die nodig zijn ter 
ondersteuning van een aanvraag voor een 
Europese beroepskaart en de nadere 
bijzonderheden voor de beoordeling van 
aanvragen, rekening houdend met de
bijzondere kenmerken van elk betrokken 
beroep. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 58 bedoelde raadplegingsprocedure.

Or. fr

Motivering

Verduidelijking dat de invoering van een beroepskaart een vrijwillig karakter heeft.

Amendement 21
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De kosten die voor de aanvragers aan de 
administratieve procedures voor de afgifte 
van een Europese beroepskaart verbonden 
zijn, moeten redelijk, evenredig en in 
verhouding zijn met de door de lidstaten 
van oorsprong en de ontvangende lidstaten 
gemaakte kosten en mogen het aanvragen 
van een Europese beroepskaart niet 
ontmoedigen. De Commissie is 
overeenkomstig artikel 58 bis bevoegd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen ter 
bepaling van de criteria voor de berekening 
en de verdeling van de kosten.

7. De kosten die voor de aanvragers aan de 
administratieve procedures voor de afgifte 
van een Europese beroepskaart verbonden 
zijn, moeten redelijk, evenredig en in 
verhouding zijn met de door de lidstaten 
van oorsprong en de ontvangende lidstaten 
gemaakte kosten en mogen het aanvragen 
van een Europese beroepskaart niet 
ontmoedigen, en ze moeten in ieder geval 
ongeveer even hoog zijn als de kosten die 
vereist zijn in het kader van de in de titels 
II en III bedoelde procedures van deze 
richtlijn. Wanneer deze beginselen niet 
worden geëerbiedigd, is de Commissie 
overeenkomstig artikel 58 bis bevoegd 
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gedelegeerde handelingen vast te stellen ter 
bepaling van de criteria voor de berekening 
en de verdeling van de kosten.

Or. fr

Motivering

De keuze om de kwalificaties via een beroepskaart te laten erkennen, mag voor de aanvrager 
geen extra kosten meebrengen.

Amendement 22
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong bevestigt de ontvangst van 
de aanvraag en deelt de aanvrager in 
voorkomend geval onverwijld mee welke 
documenten mogelijk ontbreken. Ze maakt 
voor de aanvraag een bestand met alle 
ondersteunende documenten aan in het 
Informatiesysteem interne markt (IMI) dat 
werd ingesteld bij Verordening (EU) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad(*). Indien eenzelfde aanvrager 
meerdere aanvragen doet, mag de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
oorsprong of de ontvangende lidstaat geen
herindiening verlangen van documenten 
die al in het IMI-bestand zijn opgenomen 
en nog steeds geldig zijn.

3. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong bevestigt de ontvangst van 
de aanvraag en deelt de aanvrager in 
voorkomend geval binnen drie dagen mee 
welke documenten mogelijk ontbreken. Ze 
maakt voor de aanvraag een bestand met 
alle ondersteunende gecertificeerde en 
gevalideerde documenten aan in het 
Informatiesysteem interne markt (IMI) dat 
werd ingesteld bij Verordening (EU) nr. 
[…] van het Europees Parlement en de 
Raad(*). Indien eenzelfde aanvrager 
meerdere aanvragen doet, mag de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
oorsprong of de ontvangende lidstaat geen 
herindiening verlangen van documenten 
die al in het IMI-bestand zijn opgenomen 
en nog steeds geldig zijn.

Or. fr

Motivering

Tijdens de eerste fase waarin het systeem ten uitvoer wordt gelegd, moeten de 
verwerkingstermijnen langer zijn om een optimale werking en een betere kwaliteit van de 
dienstverlening te garanderen.
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Amendement 23
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 quater – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europese beroepskaart voor het tijdelijk 
verrichten van diensten die niet onder 
artikel 7, lid 4, vallen

Europese beroepskaart voor het tijdelijk en 
incidenteel verrichten van diensten die niet 
onder artikel 7, lid 4, vallen

Or. fr

Amendement 24
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 quater – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert de aanvraag en 
maakt en valideert een Europese 
beroepskaart binnen twee weken na 
ontvangst van een volledige aanvraag. Ze 
stelt de aanvrager en de lidstaat waar de 
aanvrager diensten wil verrichten in kennis 
van de validering van de Europese 
beroepskaart. De toezending van de 
valideringsinformatie aan de ontvangende 
lidstaat geldt als de in artikel 7 bedoelde 
verklaring. De ontvangende lidstaat kan de 
volgende twee jaar geen aanvullende 
verklaring in de zin van artikel 7 eisen.

1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van oorsprong verifieert de aanvraag en 
maakt en valideert een Europese 
beroepskaart binnen drie weken na 
ontvangst van een volledige aanvraag. Ze 
stelt de aanvrager en de lidstaat waar de 
aanvrager diensten wil verrichten in kennis 
van de validering van de Europese 
beroepskaart. De toezending van de 
valideringsinformatie aan de ontvangende 
lidstaat geldt als de in artikel 7 bedoelde 
verklaring. De ontvangende lidstaat kan het 
volgende jaar geen aanvullende verklaring 
in de zin van artikel 7 eisen.

Or. fr

Motivering

Tijdens de eerste fase waarin het systeem ten uitvoer wordt gelegd, moeten de 
verwerkingstermijnen langer zijn om een optimale werking en een betere kwaliteit van de 
dienstverlening te garanderen. Bovendien is het passend om het beginsel van jaarlijkse 
verlenging van de verklaring opnieuw in te voeren opdat de ontvangende lidstaten op de 
juiste manier op de hoogte worden gebracht van de aanwezigheid van dienstverrichters op 
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hun grondgebied.

Amendement 25
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tegen de beslissing van de lidstaat van 
oorsprong, of het uitblijven ervan binnen 
de in lid 1 bedoelde termijn van twee 
weken, kan overeenkomstig nationaal recht 
beroep worden aangetekend.

2. Tegen de beslissing van de lidstaat van 
oorsprong, of het uitblijven ervan binnen 
de in lid 1 bedoelde termijn van drie 
weken, kan overeenkomstig nationaal recht 
beroep worden aangetekend.

Or. fr

Amendement 26
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 quater – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de houder van een Europese 
beroepskaart diensten in andere dan de 
aanvankelijk conform lid 1 in kennis 
gestelde lidstaten wil verrichten of diensten 
wil blijven verrichten na de in lid 1 
bedoelde periode van twee jaar, kan hij de 
in lid 1 bedoelde Europese beroepskaart 
blijven gebruiken. In die gevallen legt de 
houder van de Europese beroepskaart de in 
artikel 7 bedoelde verklaring af.

3. Indien de houder van een Europese 
beroepskaart diensten in andere dan de 
aanvankelijk conform lid 1 in kennis 
gestelde lidstaten wil verrichten of diensten 
wil blijven verrichten na de in lid 1 
bedoelde periode van één jaar, kan hij de in 
lid 1 bedoelde Europese beroepskaart 
blijven gebruiken. In die gevallen legt de 
houder van de Europese beroepskaart de in 
artikel 7 bedoelde verklaring af aan de 
betrokken ontvangende lidstaat.

Or. fr

Motivering

Het is passend om het beginsel van jaarlijkse verlenging van de verklaring opnieuw in te 
voeren opdat de ontvangende lidstaten op de juiste manier op de hoogte worden gebracht van 
de aanwezigheid van dienstverrichters op hun grondgebied.
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Amendement 27
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 quinquies – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europese beroepskaart voor vestiging en 
voor tijdelijke verrichting van diensten 
zoals bedoeld in artikel 7, lid 4

Europese beroepskaart voor vestiging en 
voor tijdelijke en incidentele verrichting 
van diensten zoals bedoeld in artikel 7, lid 
4

Or. fr

Amendement 28
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 quinquies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na ontvangst van een volledige aanvraag 
voor een Europese beroepskaart, 
controleert en bekrachtigt de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong 
binnen twee weken de echtheid en 
geldigheid van de ingediende 
bewijsstukken, maakt zij de Europese 
beroepskaart, zendt zij deze kaart ter 
validering toe aan de bevoegde autoriteit 
van de ontvangende lidstaat en stelt zij 
deze autoriteit in kennis van het 
bijbehorende IMI-bestand. De aanvrager 
wordt door de lidstaat van oorsprong in 
kennis gesteld over de stand van de 
procedure.

1. Na ontvangst van een volledige aanvraag 
voor een Europese beroepskaart, 
controleert en bekrachtigt de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van oorsprong 
binnen drie weken de echtheid en 
geldigheid van de ingediende 
bewijsstukken, maakt zij de Europese 
beroepskaart, zendt zij deze kaart ter 
validering toe aan de bevoegde autoriteit 
van de ontvangende lidstaat en stelt zij 
deze autoriteit in kennis van het 
bijbehorende IMI-bestand. De aanvrager 
wordt door de lidstaat van oorsprong in 
kennis gesteld over de stand van de 
procedure.

Or. fr

Motivering

Tijdens de eerste fase waarin het systeem ten uitvoer wordt gelegd, moeten de 
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verwerkingstermijnen langer zijn om een optimale werking en een betere kwaliteit van de 
dienstverlening te garanderen.

Amendement 29
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 quinquies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de in de artikelen 16, 21 en 49 bis 
bedoelde gevallen neemt de ontvangende 
lidstaat binnen één maand na ontvangst van 
een door de lidstaat van oorsprong 
toegezonden Europese beroepskaart een 
besluit over de validering van de Europese 
beroepskaart in de zin van lid 1. In geval 
van gegronde twijfel kan de ontvangende 
lidstaat de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie verzoeken. Dit 
verzoek leidt niet tot opschorting van de 
termijn van één maand.

2. In de in de artikelen 16, 21 en 49 bis 
bedoelde gevallen neemt de ontvangende 
lidstaat binnen vijf weken na ontvangst van 
een door de lidstaat van oorsprong 
toegezonden Europese beroepskaart een 
besluit over de validering van de Europese 
beroepskaart in de zin van lid 1. In geval 
van gegronde twijfel kan de ontvangende 
lidstaat de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie verzoeken. Dit 
verzoek leidt niet tot opschorting van de 
termijn van vijf weken.

Or. fr

Motivering

Tijdens de eerste fase waarin het systeem ten uitvoer wordt gelegd, moeten de 
verwerkingstermijnen langer zijn om een optimale werking en een betere kwaliteit van de 
dienstverlening te garanderen.

Amendement 30
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 quinquies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In artikel 7, lid 4, en artikel 14 bedoelde 
gevallen beslist de ontvangende lidstaat 
binnen twee maanden na de door de 
lidstaat van oorsprong toegezonden 
Europese beroepskaart met het oog op de 
validering ervan te hebben ontvangen, of 

3. In artikel 7, lid 4, en artikel 14 bedoelde 
gevallen beslist de ontvangende lidstaat 
binnen acht weken na de door de lidstaat 
van oorsprong toegezonden Europese 
beroepskaart met het oog op de validering 
ervan te hebben ontvangen, of de 
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de kwalificaties van de houder erkend 
worden of dat hem compenserende 
maatregelen worden opgelegd. In geval 
van gegronde twijfel kan de ontvangende 
lidstaat de lidstaat van oorsprong om 
aanvullende informatie verzoeken. Dit 
verzoek leidt niet tot opschorting van de 
termijn van twee maanden.

kwalificaties van de houder erkend worden 
of dat hem compenserende maatregelen 
worden opgelegd. In geval van gegronde 
twijfel kan de ontvangende lidstaat de 
lidstaat van oorsprong om aanvullende 
informatie verzoeken. Dit verzoek leidt
niet tot opschorting van de termijn van acht 
weken.

Or. fr

Motivering

Tijdens de eerste fase waarin het systeem ten uitvoer wordt gelegd, moeten de 
verwerkingstermijnen langer zijn om een optimale werking en een betere kwaliteit van de 
dienstverlening te garanderen.

Amendement 31
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 quinquies – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de ontvangende lidstaat geen 
beslissing neemt binnen de in de leden 2 en 
3 gestelde termijn of niet om aanvullende 
informatie verzoekt binnen een maand na 
ontvangst van de Europese beroepskaart 
door de lidstaat van oorsprong, wordt de 
Europese beroepskaart geacht te zijn 
gevalideerd door de ontvangende lidstaat 
en te gelden als de erkenning van de 
beroepskwalificaties voor het betrokken 
gereglementeerde beroep in de
ontvangende lidstaat.

5. Binnen vijf dagen bevestigt de 
ontvangende lidstaat de ontvangst van de 
valideringsaanvraag voor de beroepskaart 
aan de aanvrager. Wanneer de ontvangende 
lidstaat geen beslissing neemt binnen de in 
de leden 2 en 3 gestelde termijn of niet om 
aanvullende informatie verzoekt binnen 
vijf weken na ontvangst van de Europese 
beroepskaart door de lidstaat van 
oorsprong, wordt de Europese beroepskaart 
geacht tijdelijk te zijn gevalideerd door de 
ontvangende lidstaat en te gelden als de 
tijdelijke erkenning van de 
beroepskwalificaties voor het betrokken 
gereglementeerde beroep in de 
ontvangende lidstaat.

Or. fr

Motivering

In het kader van de verlenging van de verwerkingstermijnen moet ervoor worden gezorgd dat 
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de aanvrager regelmatig op de hoogte wordt gebracht van de status van zijn aanvraag. 
Bovendien voorkomt het mechanisme van stilzwijgende erkenning dat de ontvangende lidstaat 
de aanvragen niet op de passende wijze verwerkt. Het kan in geen geval een definitieve 
validering vormen, omdat de ontvangende autoriteit de mogelijkheid heeft om de validering 
op te schorten wanneer ze aanvullende informatie nodig heeft.

Amendement 32
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 sexies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van oorsprong en van de ontvangende 
lidstaat werken het overeenkomstige IMI-
bestand tijdig bij met informatie over 
vastgestelde tuchtrechtelijke maatregelen 
of strafrechtelijke sancties of over andere 
specifieke ernstige feiten die van invloed 
kunnen zijn op de uitoefening van 
werkzaamheden van de houder van de 
Europese beroepskaart in het kader van 
deze richtlijn. Deze updates omvatten het 
verwijderen van gegevens die niet langer 
nodig zijn. De houder van de Europese 
beroepskaart en de bij het desbetreffende 
IMI-bestand betrokken bevoegde 
autoriteiten worden door de betrokken 
autoriteiten in kennis gesteld van eventuele 
updates.

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van oorsprong en van de ontvangende 
lidstaat werken het overeenkomstige IMI-
bestand tijdig bij met informatie over 
vastgestelde tuchtrechtelijke maatregelen 
of strafrechtelijke sancties of over andere 
specifieke ernstige feiten die van invloed 
kunnen zijn op de uitoefening van 
werkzaamheden van de houder van de 
Europese beroepskaart in het kader van 
deze richtlijn. Deze updates omvatten het 
verwijderen van gegevens die niet langer 
nodig zijn. De houder van de Europese 
beroepskaart en de bij het desbetreffende 
IMI-bestand betrokken bevoegde 
autoriteiten worden onmiddellijk door de 
betrokken autoriteiten in kennis gesteld van 
eventuele updates.

Or. fr

Amendement 33
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 sexies – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zien erop toe dat de houder 
van een Europese beroepskaart op verzoek 

5. De lidstaten zien erop toe dat de houder
van een Europese beroepskaart op verzoek 
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op elk moment het recht heeft te verzoeken 
om rechtzetting, schrapping en 
afscherming van zijn bestand in het IMI-
systeem en van dit recht op de hoogte 
gesteld wordt bij de afgifte van de 
Europese beroepskaart en er na de afgifte 
van zijn Europese beroepskaart om de twee 
jaar aan herinnerd wordt.

op elk moment het recht heeft te verzoeken 
om rechtzetting, schrapping en 
afscherming van zijn bestand in het IMI-
systeem en van dit recht op de hoogte 
gesteld wordt bij de afgifte van de 
Europese beroepskaart en er na de afgifte 
van zijn Europese beroepskaart jaarlijks 
aan herinnerd wordt.

Or. fr

Amendement 34
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 4 septies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gedeeltelijke toegang kan worden 
afgewezen indien deze afwijzing door een 
dwingende reden van algemeen belang, 
zoals de volksgezondheid, gerechtvaardigd 
is, de verwezenlijking van het nagestreefde 
doel zou waarborgen en niet verder gaat 
dan wat strikt noodzakelijk is.

2. De lidstaten kunnen het beginsel van 
gedeeltelijke toegang ontzeggen aan 
bepaalde beroepen indien deze ontzegging 
door een dwingende reden van algemeen 
belang gerechtvaardigd is, de 
verwezenlijking van het nagestreefde doel 
zou waarborgen en niet verder gaat dan wat 
strikt noodzakelijk is.

Or. fr

Motivering

Als wordt aangenomen dat het beginsel van gedeeltelijke toegang kan worden afgewezen om 
een dwingende reden van algemeen belang, met name de bescherming van de 
volksgezondheid en de openbare veiligheid, dan moet deze maatregel in het algemeen kunnen 
gelden voor een beroep in zijn geheel en niet per afzonderlijk onderzocht geval.

Amendement 35
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 5 – lid 1 – letter b – eerste alinea
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wanneer de dienstverrichter zich naar 
een andere lidstaat begeeft, indien hij dat 
beroep tijdens de 10 jaar die voorafgaan 
aan de dienstverrichting gedurende ten 
minste twee jaar heeft uitgeoefend in een 
of meerdere lidstaten wanneer het beroep 
niet gereglementeerd is in de lidstaat van 
vestiging.

(b) wanneer de dienstverrichter zich naar 
een andere lidstaat begeeft, indien hij dat 
beroep tijdens de 10 jaar die voorafgaan 
aan de dienstverrichting gedurende ten 
minste twee jaar voltijds heeft uitgeoefend 
in een of meerdere lidstaten wanneer het 
beroep niet gereglementeerd is in de 
lidstaat van vestiging.

Or. fr

Motivering

De vereiste ervaring is mogelijk ontoereikend wanneer het beroep deeltijds is uitgeoefend.

Amendement 36
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wanneer de dienstverrichter de afnemer 
van de dienst begeleidt, mits de afnemer 
zijn gewone verblijfplaats in de lidstaat van 
vestiging van de dienstverrichter heeft en 
het beroep niet voorkomt op de in artikel 7, 
lid 4, bedoelde lijst.

(b) wanneer de dienstverrichter vooraf een 
overeenkomst heeft gesloten met de 
afnemer van de dienst buiten de 
ontvangende lidstaat, mits de afnemer zijn 
gewone verblijfplaats buiten de 
ontvangende lidstaat heeft en het beroep 
niet voorkomt op de in artikel 7, lid 4, 
bedoelde lijst.

Or. fr

Motivering

De huidige formulering kan in de praktijk moeilijk worden toegepast.

Amendement 37
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) In lid 2 wordt de tweede alinea 
vervangen door:
“Het tijdelijke en incidentele karakter van 
de dienstverrichting wordt per geval 
beoordeeld, met name afhankelijk van de 
duur, frequentie, periodiciteit en 
continuïteit van de dienstverrichting, 
waarbij de dienstverrichter niet meer dan 
de helft van zijn jaarlijkse reguliere 
activiteit in de ontvangende lidstaat mag 
uitoefenen.” 

Or. fr

Motivering

De tijdelijke uitoefening van de dienstverrichting dient tot een bepaalde duur te worden 
beperkt, zodat de vestigingsprocedures niet omzeild kunnen worden. 

Amendement 38
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Het volgende lid 4 wordt toegevoegd: Schrappen
"4. “4. In het geval van notarissen worden 
authentieke akten en andere 
authenticatiewerkzaamheden waarvoor het 
zegel van de ontvangende lidstaat vereist 
is, van de dienstverrichting uitgesloten.”

Or. fr

Motivering

Gezien de beperkte mobiliteit en de aard van het beroep van notaris op het vlak van vrijheid 
van vestiging en de rol van de notaris als ambtenaar van het openbaar ministerie in de meeste 
lidstaten, is het niet nodig om hiervoor specifieke bepalingen op te nemen.
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Amendement 39
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7 – letter a - punt i
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 7 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) voor beroepen in de veiligheidssector 
en gezondheidssector, een bewijs dat de 
desbetreffende persoon geen tijdelijk of 
permanent beroepsverbod heeft of niet 
strafrechtelijk is veroordeeld, indien de 
lidstaat zulks ook van zijn eigen 
onderdanen eist.

(e) voor beroepen in de veiligheidssector 
en beroepen die gevolgen hebben voor de 
volksgezondheid, een bewijs dat de 
desbetreffende persoon geen tijdelijk of 
permanent beroepsverbod heeft of niet 
strafrechtelijk is veroordeeld, indien de 
lidstaat zulks ook van zijn eigen 
onderdanen eist.

Or. fr

Motivering

Bepaalde beroepen die een belangrijke rol vervullen in de bescherming van de 
volksgezondheid zijn niet noodzakelijkerwijs erkend als beroepen in de gezondheidssector.

Amendement 40
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7 – letter a – punt ii bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 7 – lid 2 – letter f bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) Het volgende punt f bis wordt 
toegevoegd:
f bis) het bewijs van een verzekering die de 
beroepsaansprakelijkheid van de 
dienstverrichter garandeert voor de 
diensten verricht op het grondgebied van 
de ontvangende lidstaat.

Or. fr

Amendement 41
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 7 – letter c
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Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 7 – lid 4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de beroepskwalificaties van de 
dienstverrichter wezenlijk verschillen van 
de in de ontvangende lidstaat vereiste 
opleiding, en wel in die mate dat dit 
verschil de volksgezondheid of de 
openbare veiligheid schaadt, en wanneer de 
dienstverrichter dit niet kan compenseren 
door beroepservaring of in het kader van 
een leven lang leren, dient de ontvangende 
lidstaat de dienstverrichter de mogelijkheid 
te bieden om in het bijzonder door middel 
van een proeve van bekwaamheid te 
bewijzen dat hij de ontbrekende kennis en 
vaardigheden heeft verworven. De 
dienstverrichting dient in ieder geval te 
kunnen plaatsvinden in de maand die volgt 
op die waarin het overeenkomstig de derde 
alinea genomen besluit is getroffen.

Wanneer de beroepskwalificaties van de 
dienstverrichter wezenlijk verschillen van 
de in de ontvangende lidstaat vereiste 
opleiding, en wel in die mate dat dit 
verschil de volksgezondheid of de 
openbare veiligheid schaadt, en wanneer de 
dienstverrichter dit niet kan compenseren 
door beroepservaring of in het kader van 
een leven lang leren, dient de ontvangende 
lidstaat de dienstverrichter de mogelijkheid 
te bieden om in het bijzonder door middel 
van een proeve van bekwaamheid of door 
certificaten of titels die zijn afgeleverd op 
grond van de in de artikelen 49 bis en 49 
ter bedoelde procedures te bewijzen dat hij 
de ontbrekende kennis en vaardigheden 
heeft verworven. De dienstverrichting dient 
in ieder geval te kunnen plaatsvinden in de 
maand die volgt op die waarin het 
overeenkomstig de derde alinea genomen 
besluit is getroffen.

Or. fr

Motivering

De erkenning van competenties krachtens de bij de artikelen 49 bis en 49 ter voorziene 
mechanismen kan een doeltreffend instrument zijn om het niveau van een beroepsbeoefenaar 
te beoordelen.

Amendement 42
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van de 
ontvangende lidstaat kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van vestiging in 
geval van twijfel verzoeken om alle 

1. De bevoegde autoriteiten van de 
ontvangende lidstaat kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van vestiging in 
geval van twijfel verzoeken om alle 
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informatie over de rechtmatigheid van de 
vestiging en het goede gedrag van de 
dienstverrichter, alsmede het ontbreken van 
eventuele tuchtrechtelijke of 
strafrechtelijke maatregelen ter zake van de 
beroepsuitoefening. Voor de controle van 
kwalificaties kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de ontvangende lidstaat bij 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van vestiging informatie aanvragen over de 
opleidingscursussen van de dienstverrichter 
voor zover dit nodig is voor het beoordelen 
van wezenlijke verschillen die de 
volksgezondheid of de openbare veiligheid 
kunnen schaden. De bevoegde instanties 
van de lidstaat van vestiging verstrekken 
deze informatie overeenkomstig artikel 56.

informatie over de rechtmatigheid van de 
vestiging en het goede gedrag van de 
dienstverrichter, alsmede het ontbreken van 
eventuele tuchtrechtelijke of 
strafrechtelijke maatregelen ter zake van de 
beroepsuitoefening. Voor de controle van 
kwalificaties kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de ontvangende lidstaat bij 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van vestiging informatie aanvragen over de 
opleidingscursussen van de dienstverrichter 
voor zover dit nodig is voor het beoordelen 
van wezenlijke verschillen die de 
volksgezondheid of de openbare veiligheid 
kunnen schaden. De ontvangende lidstaat 
kan met name rekening houden met titels 
of certificaten die werden verworven in het 
kader van de in de artikelen 49 bis en 49 
ter bedoelde mechanismen. De bevoegde 
instanties van de lidstaat van vestiging 
verstrekken deze informatie 
overeenkomstig artikel 56.

Or. fr

Motivering

De erkenning van competenties krachtens de bij de artikelen 49 bis en 49 ter voorziene 
mechanismen kan een doeltreffend instrument zijn om het niveau van een beroepsbeoefenaar 
te beoordelen.

Amendement 43
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van de leden 1 en 2 van dit 
artikel kan de bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat de toegang tot en de 
uitoefening van het beroep weigeren aan 
houders van een bekwaamheidsattest 
wanneer de nationale kwalificatie die voor 
de uitoefening van het beroep op zijn 
grondgebied vereist is, onder de punten d) 

4. In afwijking van de leden 1 en 2 van dit 
artikel kan de bevoegde autoriteit van de 
ontvangende lidstaat de toegang tot en de 
uitoefening van het beroep weigeren aan 
houders van een bekwaamheidsattest of 
een opleidingstitel die niet ten minste één 
niveau lager is dan wat in de ontvangende 
lidstaat vereist is, wanneer de nationale 



PR\909378NL.doc 33/62 PE494.470v01-00

NL

of e) van artikel 11 is ingedeeld. kwalificatie die voor de uitoefening van het 
beroep op zijn grondgebied vereist is, 
onder de punten d) of e) van artikel 11 is 
ingedeeld.

Or. fr

Motivering

Hiermee wordt opnieuw een bepaling ingevoerd waarmee al te grote niveauverschillen 
worden vermeden.

Amendement 44
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 12 – letter c
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) In lid 3 wordt na de eerste alinea de 
volgende alinea ingevoegd:

Schrappen

“Voor het beroep van notaris kan de 
ontvangende lidstaat bij het bepalen van de 
compenserende maatregel rekening houden 
met de specifieke activiteiten van dit 
beroep op zijn grondgebied, met name 
inzake het toe te passen recht.”

Or. fr

Motivering

Gezien de beperkte mobiliteit en de aard van het beroep van notaris op het vlak van vrijheid 
van vestiging en de rol van de notaris als ambtenaar van het openbaar ministerie in de meeste 
lidstaten, is het niet nodig om hiervoor specifieke bepalingen op te nemen.

Amendement 45 
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 14 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Hoofdstuk III, titel en bepalingen



PE494.470v01-00 34/62 PR\909378NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14 bis) De titel van hoofdstuk III wordt 
vervangen door:

Erkenning op basis van de coördinatie van 
[...] opleidingseisen

(Dit amendement is van toepassing op het 
gehele hoofdstuk III; bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in die 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. fr

Motivering

De opleidingseisen waarop het beginsel van automatische erkenning berust, mogen niet 
worden beschouwd als minimumcriteria, maar wel als een gemeenschappelijke grondslag met 
de bedoeling te streven naar regelmatige evoluties in de richting van hoge kwaliteitsnormen.

Amendement 46
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 15
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15) In artikel 21 worden de leden 4, 6 en 7 
geschrapt.

15) In artikel 21 worden lid 4, lid 6, tweede 
en derde alinea, en lid 7 geschrapt.

Or. fr

Motivering

De eerste alinea van lid 6 moet opnieuw worden ingevoerd gezien haar kapitaal belang voor 
alle stelsels van automatische erkenning van diploma’s.

Amendement 47
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 17 – inleidende formule
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 22
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17) Aan artikel 22 wordt het volgende 
tweede lid toegevoegd:

17) Aan artikel 22 worden het volgende 
punt c) en het tweede lid toegevoegd:

Or. fr

Amendement 48
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van het eerste lid, 
onder b), leggen de bevoegde autoriteiten 
in de lidstaten vanaf [datum invoegen – de 
dag na de in artikel 3, lid 1, eerste alinea, 
bedoelde datum] en vervolgens om de vijf 
jaar, openbare verslagen voor aan de 
Commissie en aan de andere lidstaten over 
hun procedures op het vlak van permanente 
opleiding en vorming, bij- en nascholing 
met betrekking tot artsen, medische 
specialisten, verantwoordelijk algemeen 
ziekenverplegers, beoefenaren van de 
tandheelkunde, specialisten in de 
tandheelkunde, dierenartsen, 
verloskundigen en apothekers.

c) De lidstaten zorgen ervoor dat de 
instellingen die een van deze opleidingen 
verzorgen om de vijf jaar vanaf [datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn] 
worden onderworpen aan een beoordeling 
betreffende de naleving van de 
opleidingseisen, uitgevoerd door een 
organisatie die is opgenomen in het 
EQAR-register (European Quality 
Assurance Register) en die haar conclusies 
overmaakt aan de betrokken lidstaat en aan 
de Commissie.

Voor de toepassing van het eerste lid, 
onder b), leggen de bevoegde autoriteiten 
in de lidstaten vanaf [datum invoegen – de 
dag na de in artikel 3, lid 1, eerste alinea, 
bedoelde datum] en vervolgens om de vijf 
jaar, openbare evaluatieverslagen voor aan 
de Commissie en aan de andere lidstaten 
teneinde de stelsels voor permanente 
bijscholing met betrekking tot artsen, 
medische specialisten, verantwoordelijk 
algemeen ziekenverplegers, beoefenaren 
van de tandheelkunde, specialisten in de 
tandheelkunde, dierenartsen, 
verloskundigen en apothekers te 
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optimaliseren.

Or. fr

Motivering

De richtlijn kan ook een kwaliteitscontrolemechanisme invoeren voor de door de instellingen 
verstrekte opleidingen, met betrekking tot de door de richtlijn vastgestelde eisen, om elke 
twijfel over de echte waarde van de gevolgde opleidingen weg te nemen. Bovendien is het 
nodig de doelstelling van de evaluatieverslagen van de permanente bijscholing te 
verduidelijken.

Amendement 49
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 19 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Lid 2 komt als volgt te luiden:
"2. De opleiding tot specialist omvat 
theoretisch en praktisch onderwijs en een 
opleiding in beroepsethiek in een 
universitair centrum, een academisch 
ziekenhuis of, in voorkomend geval, in een 
daartoe door de bevoegde instanties of 
instellingen erkende inrichting voor 
gezondheidszorg.
De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
opleidingen tot specialist minstens vijf jaar 
onderwijs omvatten, die ook in ECTS-
studiepunten kunnen worden uitgedrukt.  
De opleiding wordt onder toezicht van de 
bevoegde instanties of instellingen 
gegeven. De aankomend specialist dient 
persoonlijk aan de werkzaamheden van de 
betrokken diensten deel te nemen en 
daarvoor verantwoordelijkheid te dragen.”

Or. fr

Motivering

Bijwerking van de bepalingen in verband met de opleiding tot specialist.
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Amendement 50
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 19 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 25 – lid 3 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een lidstaat kan in zijn nationaal 
recht gedeeltelijke vrijstellingen van 
onderdelen van een medische 
specialistenopleiding vastleggen, indien dat 
opleidingsonderdeel al met succes is 
doorlopen in het kader van een andere 
onder punt 5.1.3 in bijlage V vermelde 
specialistenopleiding en op voorwaarde dat 
de beroepsbeoefenaar de eerdere 
specialistentitel reeds behaald had in deze 
lidstaat. De lidstaten dragen er zorg voor 
dat de verleende vrijstelling overeenstemt 
met maximaal een derde van de 
minimumduur van de in bijlage V, punt 
5.1.3, bedoelde medische 
specialistenopleidingen.

3 bis. Een lidstaat kan in zijn nationaal 
recht gedeeltelijke vrijstellingen van 
onderdelen van een medische 
specialistenopleiding vastleggen, indien dat 
opleidingsonderdeel al met succes is 
doorlopen in het kader van een andere 
onder punt 5.1.3 in bijlage V vermelde 
specialistenopleiding en op voorwaarde dat 
de beroepsbeoefenaar de eerdere 
specialistentitel reeds behaald had. De 
lidstaten dragen er zorg voor dat de 
verleende vrijstelling overeenstemt met 
maximaal een derde van de minimumduur 
van de in bijlage V, punt 5.1.3, bedoelde 
medische specialistenopleidingen.

Or. fr

Motivering

Een lidstaat moet de mogelijkheid hebben om een gedeeltelijke opleiding die in een andere 
lidstaat gevolgd werd, te erkennen.

Amendement 51
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 19 – letter c
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 58 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen aangaande 
aanpassingen van de 
minimumopleidingsduur zoals bedoeld in 
bijlage V, punt 5.1.3, teneinde deze aan te 
passen aan de wetenschappelijke en 

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 58 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen aangaande 
aanpassingen van de opleidingseisen zoals 
bedoeld in bijlage V, punt 5.1.3, teneinde 
deze aan te passen aan de 
wetenschappelijke en technologische 
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technologische vooruitgang. vooruitgang.

Or. fr

Amendement 52
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 20 – inleidende formule
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20) In artikel 26 wordt de tweede alinea 
vervangen door:

20) Artikel 26 wordt vervangen door:

Or. fr

Amendement 53 
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 26 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen voor het toevoegen aan 
bijlage V, punt 5.1.3, van nieuwe medische 
specialismen die ten minste één derde van 
de lidstaten gemeenschappelijk hebben, 
teneinde deze richtlijn aan te passen aan de 
ontwikkeling van de nationale 
wetgevingen.

De in artikel 21 bedoelde opleidingstitels 
van specialist zijn die welke door de in 
bijlage V, punt 5.1.2, bedoelde bevoegde 
instanties of instellingen zijn afgegeven of 
erkend en welke voor de desbetreffende 
specialistenopleiding overeenkomen met 
de in de verschillende lidstaten geldende en 
in bijlage V, punt 5.1.3, opgenomen 
benamingen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen voor het toevoegen aan 
bijlage V, punt 5.1.3, van nieuwe medische 
specialismen die ten minste één derde van 
de lidstaten gemeenschappelijk hebben, 
teneinde deze richtlijn aan te passen aan de 
ontwikkeling van de nationale 
wetgevingen.
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Or. fr

Motivering

Bijwerking van de bepalingen in verband met de opleiding tot specialist.

Amendement 54
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter b
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen om wijzigingen aan te 
brengen in de lijst in bijlage V, punt 5.2.1, 
teneinde deze aan te passen aan de 
vooruitgang op het gebied van onderwijs, 
wetenschap en technologie.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 58 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen om wijzigingen aan te 
brengen in de lijst in bijlage V, punt 5.2.1, 
teneinde deze aan te passen aan de 
vooruitgang op het gebied van onderwijs, 
wetenschap en technologie alsmede aan de 
ontwikkeling en evolutie van de rol van het 
beroep.

Or. fr

Motivering

Bijwerking van de bepalingen in verband met de opleiding tot verpleegkundige.

Amendement 55
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 22 – letter c
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opleiding tot verantwoordelijk 
algemeen ziekenverpleger omvat ten 
minste drie studiejaren en/of 4600 uur 
theoretisch en klinisch onderwijs, waarbij 
de duur van het theoretisch onderwijs ten 
minste een derde van de totale duur 
bedraagt en die van het klinisch onderwijs 
ten minste de helft van de minimumduur 
van de opleiding. De lidstaten kunnen 

De opleiding tot verantwoordelijk 
algemeen ziekenverpleger omvat ten 
minste drie studiejaren, of het in ECTS-
studiepunten uitgedrukte equivalent 
hiervan, en/of 4600 uur theoretisch en 
klinisch onderwijs, waarbij de duur van het 
theoretisch onderwijs ten minste een derde 
van de totale duur bedraagt en die van het 
klinisch onderwijs ten minste de helft van 
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gedeeltelijke vrijstelling verlenen aan 
personen die een deel van deze opleiding 
hebben gevolgd in het kader van andere 
opleidingen van ten minste gelijkwaardig 
niveau.

de minimumduur van de opleiding. De 
lidstaten kunnen gedeeltelijke vrijstelling 
verlenen aan personen die een deel van 
deze opleiding hebben gevolgd in het kader 
van andere opleidingen van ten minste 
gelijkwaardig niveau.

Or. fr

Motivering

Afstemming met de invoering van de verwijzing naar ECTS-studiepunten voor de andere 
opleidingen.

Amendement 56
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 23 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 33 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

23 bis) Het volgende artikel 33 ter wordt 
ingevoegd:

"Artikel 33 ter
Overgangsbepaling

Vanaf [datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn invoegen] beschikken de 
lidstaten over een termijn van zes jaar om 
hun opleidingssysteem aan te passen aan 
de nieuwe eisen van artikel 31, lid 1, 
betreffende de duur van de algemene 
schoolopleiding."

Or. fr

Amendement 57
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 24 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 34 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De basisopleiding tandheelkunde omvat in 
totaal ten minste vijf jaar theoretisch en 
praktisch onderwijs of het in ECTS-
studiepunten uitgedrukte equivalent 
hiervan op voltijdbasis aan een universiteit, 
aan een instelling voor hoger onderwijs 
van een als gelijkwaardig erkend niveau of 
onder toezicht van een universiteit en 
omvat ten minste het in bijlage V, punt 
5.3.1, opgenomen studieprogramma.

De basisopleiding tandheelkunde omvat in 
totaal ten minste vijf jaar onderwijs of het 
in ECTS-studiepunten uitgedrukte 
equivalent hiervan, dat ten minste 5000 uur 
theoretisch en praktisch onderwijs omvat, 
aan een universiteit, aan een instelling voor 
hoger onderwijs van een als gelijkwaardig 
erkend niveau of onder toezicht van een 
universiteit en omvat ten minste het in 
bijlage V, punt 5.3.1, opgenomen 
studieprogramma.

Or. fr

Motivering

Het aantal onderwijsuren dient te worden vermeld om de erkenning van deeltijdse, 
onvolledige opleidingen te voorkomen. 

Amendement 58
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 27 – letter b bis) (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 40 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Lid 3 wordt vervangen door:

"3. De opleiding tot verloskundige 
waarborgt dat de betrokkene de volgende 
kennis en bekwaamheid heeft verworven:
a) voldoende kennis van de wetenschappen 
waarop de werkzaamheden van de 
verloskundige berusten, met name de 
verloskunde, de gynaecologie en de 
neonatologie;

b) voldoende kennis van de beroepsethiek 
en de beroepswetgeving;

c) diepgaande kennis van de biologische 
functies, de anatomie en de fysiologie, de 
psychologie en de farmacologie op het 
gebied van de verloskunde en de 
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perinatalogie, alsmede een kennis van het 
verband tussen de gezondheidstoestand en 
de fysieke en sociale omgeving van de 
mens en van zijn gedrag;

d) voldoende klinische ervaring, opgedaan 
onder toezicht van deskundigen op het 
gebied van de verloskunde en in erkende 
inrichtingen;

e) het noodzakelijke begrip betreffende de 
opleiding van het op het gebied van de 
gezondheidszorg werkzame personeel en 
ervaring op het gebied van samenwerking 
met dit personeel.”

Or. fr

Motivering

Bijwerking van de bepalingen in verband met de opleiding tot verloskundige.

Amendement 59
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 28
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 41 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een voltijdse opleiding tot verloskundige 
van ten minste drie jaar;

a) een voltijdse opleiding tot verloskundige 
van ten minste drie jaar die ten minste 
5000 uur theoretisch en praktisch 
onderwijs omvat of het in ECTS-
studiepunten uitgedrukte equivalent 
hiervan;

Or. fr

Motivering

Bijwerking van de bepalingen betreffende de opleiding tot verloskundige en afstemming met 
de invoering van de verwijzing naar ECTS-studiepunten voor de andere opleidingen.

Amendement 60
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 28
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Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 41 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een voltijdse opleiding tot verloskundige 
van ten minste twee jaar en ten minste 
3600 uur, waarvoor het bezit is vereist van 
een opleidingstitel van verantwoordelijk 
algemeen ziekenverpleger zoals bedoeld in 
bijlage V, punt 5.2.2;

b) een voltijdse opleiding tot verloskundige 
van ten minste twee jaar en ten minste 
3600 uur, of het in ECTS-studiepunten 
uitgedrukte equivalent hiervan, waarvoor 
het bezit is vereist van een opleidingstitel 
van verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger zoals bedoeld in bijlage V, 
punt 5.2.2;

Or. fr

Motivering

Afstemming met de invoering van de verwijzing naar ECTS-studiepunten voor de andere 
opleidingen.

Amendement 61
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 28
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 41 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een voltijdse opleiding tot verloskundige 
van ten minste achttien maanden en ten 
minste 3000 uur, waarvoor het bezit is 
vereist van een opleidingstitel van 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger zoals bedoeld in bijlage V, 
punt 5.2.2, en gevolgd door een 
praktijkervaring waarvoor overeenkomstig 
lid 2 een bewijs is afgegeven.

c) een voltijdse opleiding tot verloskundige 
van ten minste achttien maanden en ten 
minste 3000 uur, of het in ECTS-
studiepunten uitgedrukte equivalent 
hiervan, waarvoor het bezit is vereist van 
een opleidingstitel van verantwoordelijk 
algemeen ziekenverpleger zoals bedoeld in 
bijlage V, punt 5.2.2, en gevolgd door een 
praktijkervaring waarvoor overeenkomstig 
lid 2 een bewijs is afgegeven.

Or. fr

Motivering

Afstemming met de invoering van de verwijzing naar ECTS-studiepunten voor de andere 
opleidingen.
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Amendement 62
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 28 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

28 bis) Artikel 42 komt als volgt te luiden:

"Artikel 42
Uitoefening van de 
beroepswerkzaamheden van verloskundige
1. Deze afdeling is van toepassing op de 
zelfstandige werkzaamheden van 
verloskundige, zoals die door elke lidstaat 
zijn omschreven, onverminderd lid 2, en 
worden uitgeoefend onder de in bijlage V, 
punt 5.5.2, opgenomen beroepstitels.
2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
verloskundigen ten minste toegang hebben 
tot de in bijlage V, punt 5.5.3, genoemde 
werkzaamheden en deze mogen uitoefenen.
a) goede voorlichting en adviezen 
verstrekken over de reproductieve 
gezondheid van vrouwen, waaronder 
gezinsplanning;
b) zwangerschap vaststellen, beoordelen en 
het normale verloop ervan blijven volgen, 
de nodige onderzoeken verrichten;

c) de onderzoeken voorschrijven of 
adviseren die nodig zijn om de diagnose 
van een zwangerschap met gevaar voor 
complicaties zo vroeg mogelijk te kunnen 
stellen;
d) volledige programma’s opstellen ter 
voorbereiding op het ouderschap en de 
bevalling; 

e) de vrouw tijdens de bevalling en de 
geboorte bijstaan en de toestand van de 
foetus in utero met passende klinische en 
technische middelen volgen;

f) normale bevallingen bij 
achterhoofdsligging verrichten en daarbij 
zo nodig episiotomie toepassen, alsmede 
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het verrichten van hechtingen en 
bevallingen bij stuitligging;

g) bij moeder en kind de tekenen van 
stoornissen onderkennen waarbij het 
ingrijpen van een specialist vereist is en 
deze indien nodig assisteren; bij 
afwezigheid van de arts spoedmaatregelen 
nemen, met name de placenta met de hand 
verwijderen en eventueel daarna de 
baarmoeder inwendig onderzoeken;

h) de pasgeborene onderzoeken en 
verzorgen; alle nodige maatregelen nemen 
en in voorkomend geval onmiddellijk 
reanimatie toepassen;

i) de kraamvrouw verzorgen, toezien op de 
gevolgen van de bevalling voor de moeder 
en alle nuttige adviezen verstrekken, zodat 
de pasgeborene in de beste 
omstandigheden kan worden 
grootgebracht;

j) de door een arts voorgeschreven 
behandeling toepassen en geneesmiddelen 
voorschrijven die nodig zijn in het kader 
van de praktijkervaring van verloskundige; 

k) de nodige klinische en wettelijke 
documenten opstellen.

Or. fr

Motivering

Bijwerking van de bepalingen in verband met de opleiding tot verloskundige.

Amendement 63
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 30 – letter a
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 44 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) na de theoretische en praktische 
opleiding een stage van zes maanden in een 
voor het publiek toegankelijke apotheek of 
in een ziekenhuis onder toezicht van de 

b) tijdens of na de theoretische en 
praktische opleiding een stage van zes 
maanden in een voor het publiek 
toegankelijke apotheek of in een 
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farmaceutische dienst van dat ziekenhuis. ziekenhuis onder toezicht van de 
farmaceutische dienst van dat ziekenhuis.

Or. fr

Motivering

Omdat de opleidingen in de verschillende lidstaten anders worden georganiseerd, is het beter 
om hier een keuze te geven.

Amendement 64
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 31 – inleidende formule
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

31) In artikel 45, lid 2, wordt het volgende 
punt h) toegevoegd:

31) Lid 2 van artikel 45 wordt vervangen 
door:

Or. fr

Amendement 65
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 31
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 45 – lid 2 – letter h)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) rapportering van de bijwerkingen van 
farmaceutische producten aan de bevoegde 
autoriteiten.

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
houders van een universitaire 
opleidingstitel of van een titel van een als 
gelijkwaardig erkend niveau op het terrein 
van de farmacie, die voldoet aan de in 
artikel 44 gestelde voorwaarden, ten minste 
gerechtigd zijn tot de toegang tot en de 
uitoefening van de hierna bedoelde 
werkzaamheden, onder voorbehoud, in 
voorkomend geval, van de eis van 
aanvullende beroepservaring:

a) de bereiding van geneesmiddelen in hun 
farmaceutische vorm;
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b) de vervaardiging van en de controle op 
geneesmiddelen;

c) de laboratoriumcontrole op 
geneesmiddelen;

d) de opslag, bewaring en distributie van 
geneesmiddelen in het 
groothandelsstadium;
e) de veilige en hoogwaardige aanvoer en 
bereiding van, de controle op, en de opslag 
en distributie van geneesmiddelen naar en 
in voor het publiek toegankelijke 
apotheken;

f) de bereiding van, de controle op en de 
opslag en verstrekking van geneesmiddelen 
in ziekenhuizen;
g) de follow-up van behandelingen met 
geneesmiddelen en de verschaffing van 
voorlichting en advies omtrent 
geneesmiddelen en 
gezondheidsaangelegenheden;

h) rapportering van de bijwerkingen van 
farmaceutische producten aan de bevoegde 
autoriteiten;
i) de gepersonaliseerde begeleiding van 
patiënten die aan zelfmedicatie doen;
j) bijdragen tot campagnes van instellingen 
voor de volksgezondheid.

Or. fr

Motivering

Bijwerking van de bepalingen in verband met de opleiding tot apotheker.

Amendement 66
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De duur van de opleiding tot architect 
bedraagt ten minste zes jaar of het in 

1. De duur van de opleiding tot architect 
bedraagt ten minste zes jaar. De opleiding 
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ECTS-studiepunten uitgedrukte equivalent 
hiervan. De opleiding in een lidstaat 
omvat:

in een lidstaat omvat:

Or. fr

Motivering

De verwijzing naar ECTS-studiepunten moet betrekking hebben op de theoretische opleiding.

Amendement 67
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) hetzij ten minste vier jaar studie op 
voltijdsbasis aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een 
examen op universitair niveau wordt 
afgelegd en een bezoldigde stage van ten 
minste twee jaar wordt volbracht;

a) hetzij ten minste vier jaar studie op 
voltijdsbasis, of het in ECTS-studiepunten 
uitgedrukte equivalent hiervan, aan een 
universiteit of een vergelijkbare 
onderwijsinstelling ter afsluiting waarvan 
met goed gevolg een examen op 
universitair niveau wordt afgelegd dat een 
formele kwalificatie verleent, en een 
bezoldigde stage van ten minste twee jaar 
wordt volbracht voor de praktische 
opleiding die een beroepskwalificatie 
verleent;

Or. fr

Amendement 68
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hetzij ten minste vijf jaar studie op 
voltijdsbasis aan een universiteit of een 
vergelijkbare onderwijsinstelling ter 
afsluiting waarvan met goed gevolg een 

b) hetzij ten minste vier jaar studie op 
voltijdsbasis, of het in ECTS-studiepunten 
uitgedrukte equivalent hiervan, aan een 
universiteit of een vergelijkbare 
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examen op universitair niveau wordt 
afgelegd en een bezoldigde stage van ten 
minste één jaar wordt volbracht.

onderwijsinstelling ter afsluiting waarvan 
met goed gevolg een examen op 
universitair niveau wordt afgelegd dat een 
formele kwalificatie verleent, en een 
bezoldigde stage van ten minste één jaar 
wordt volbracht voor de praktische 
opleiding die een beroepskwalificatie 
verleent;

Or. fr

Amendement 69
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 32
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bezoldigde stage wordt gevolgd in 
een lidstaat onder de supervisie van een 
persoon die voldoende kan waarborgen in 
staat te zijn de praktijkopleiding te 
verzorgen. De stage volgt op de in lid 1 
bedoelde studie. Het volbrengen van de 
bezoldigde stage blijkt uit een certificaat 
dat de opleidingstitel vergezelt.

3. De bezoldigde stage wordt gevolgd in 
een lidstaat, moet onder de supervisie staan 
van een architect of een persoon of 
instelling die daartoe erkend is door een 
bevoegde autoriteit die op passende wijze 
heeft gecontroleerd dat deze in staat is de 
praktijkopleiding te verzorgen. Het 
volbrengen van de bezoldigde stage blijkt 
uit een certificaat dat is afgegeven door een 
bevoegde autoriteit en dat de formele-
opleidingstitel vergezelt.

Or. fr

Amendement 70
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat alle controles 
van talenkennis worden uitgevoerd door 
een bevoegde autoriteit nadat de in artikel 

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

bevoegde autoriteit nadat de in artikel 
4 quinquies, artikel 7, lid 4, en artikel 51, 
lid 3, bedoelde besluiten zijn genomen en 
indien er ernstige en concrete twijfel over 
bestaat of de beroepsbeoefenaar over 
voldoende talenkennis beschikt voor de 
beroepswerkzaamheden die hij wil 
uitoefenen.

Or. fr

Motivering

Het begrip "verificatie" is soepeler dan "controle" en de bevoegde autoriteit moet de 
organisatie van deze verificatie kunnen delegeren.

Amendement 71
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Het begrip "verificatie" is soepeler dan "controle" en de bevoegde autoriteit moet de enige 
zijn die deze verificatie mag aanvragen. Bovendien moet het kader van deze verificaties 
worden vastgesteld.
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Amendement 72
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 38
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 53 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Het begrip "verificatie" is soepeler dan "controle".

Amendement 73
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 39
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Erkenning van bezoldigde stages Erkenning van stages

Or. fr

Motivering

Het is nodig precies te bepalen om welke stages het gaat, aangezien deze niet 
noodzakelijkerwijs bezoldigd zijn.

Amendement 74
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 39
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 55 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Het is nodig precies te bepalen om welke stages het gaat, aangezien deze niet 
noodzakelijkerwijs bezoldigd zijn.

Amendement 75
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 39 bis (nieuw)
2011/0534
Artikel 55 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

39 bis) In titel IV wordt het volgende 
artikel 55 ter ingevoegd:

"Artikel 55 ter
Controle bij langdurige niet-uitoefening

Wanneer een beroepsbeoefenaar gezien 
zijn erkende kwalificaties, opgesomd in de 
punten 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, en 5.7.1 het 
beroep mag uitoefenen, maar niet kan 
bewijzen dat hij of zij het beroep effectief 
heeft uitgeoefend in de loop van de vier 
jaar die voorafgaan aan het verzoek tot 
vestiging of de verlenging van de 
verklaring, kan de ontvangende lidstaat, in 
geval van concrete twijfel betreffende het 
niveau van kennis, competenties en 
vaardigheden, dat een risico zou kunnen 
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vormen voor de patiënten of consumenten, 
de bevoegde autoriteit toestemming geven 
om aanvullende controles uit te voeren, op 
voorwaarde dat deze evenredig en niet-
discriminerend zijn en dat zij voor de 
beroepsbeoefenaar geen kosten 
meebrengen. De betrokkene kan tegen deze 
controle beroep aantekenen bij de nationale 
rechtbanken.”

Or. fr

Motivering

Gezien het recht op uitoefening van het beroep en om de patiënten en consumenten een hoog 
niveau van veiligheid te garanderen, moet in een mechanisme worden voorzien dat de 
competenties verifieert indien beroepsbeoefenaren hun kwalificatie in het verleden hebben 
laten erkennen maar het beroep gedurende lange tijd niet hebben uitgeoefend.

Amendement 76
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 41
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

De autoriteiten moeten alleen op de hoogte worden gebracht als de feiten kunnen leiden tot de 
intrekking van het recht om het beroep uit te oefenen. 
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Amendement 77
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 41 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

41 bis) Aan artikel 56 wordt het volgende 
lid 4 bis toegevoegd:

"4 bis. Met de steun van de Commissie 
dragen de lidstaten er zorg voor dat de 
bevoegde autoriteiten een passende 
opleiding en passende bijstand ontvangen 
betreffende het gebruik van het IMI-
systeem en meer bepaald betreffende de 
nieuwe procedures die in deze richtlijn 
worden vastgesteld." 

Or. fr

Amendement 78
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) arts met een medische basisopleiding, 
houder van een in bijlage V, punt 5.1.1, 
bedoelde opleidingstitel;

Or. fr

Amendement 79
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) algemeen geneesheer en medisch 
specialist, houder van een in bijlage V, 
punten 5.1.3 en 5.1.4, bedoelde 
opleidingstitel;

Or. fr

Amendement 80
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 – lid 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) beroepsbeoefenaren die hun 
erkenning hebben verworven krachtens 
titel III, hoofdstuk I, en als bedoeld in 
artikel 10, onder b), met uitzondering van 
architecten.

Or. fr

Motivering

Het waarschuwingsmechanisme moet gelden voor alle betrokken beroepsbeoefenaren, 
ongeacht de manier waarop zij erkenning van hun kwalificaties hebben gekregen.

Amendement 81
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in de eerste alinea bedoelde informatie 
wordt onmiddellijk en in elk geval binnen 
48 uur na het nemen van de beslissing die 
de betrokken beroepsbeoefenaar 
beroepsverbod oplegt, toegezonden.
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Or. fr

Motivering

Om veiligheidsredenen moet de informatie zo snel mogelijk worden doorgegeven.

Amendement 82
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 42
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 56 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het bepaalde in lid 1 geldt ook 
wanneer beroepsbeoefenaren zijn 
veroordeeld omwille van bedrog of een 
poging tot bedrog bij de aanvraag voor 
erkenning van hun kwalificaties. 

Or. fr

Motivering

Het waarschuwingsmechanisme bij intrekking van het recht om het beroep uit te oefenen, 
moet worden aangevuld met een waarschuwing indien een beroepsbeoefenaar is veroordeeld 
wegens poging tot fraude.

Amendement 83
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 43
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat de in lid 1 
bedoelde informatie op een voor de 
gebruikers duidelijke en grondige manier 
wordt verstrekt, gemakkelijk op afstand en 
met elektronische middelen toegankelijk is 
en bijgewerkt wordt.

2. De lidstaten zien erop toe dat de in lid 1 
bedoelde informatie op een voor de 
gebruikers duidelijke en grondige manier 
wordt verstrekt, gemakkelijk op afstand en 
met elektronische middelen toegankelijk is 
en zo snel mogelijk geactualiseerd wordt.

Or. fr
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Amendement 84
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 43
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 85
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 43
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 57 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Amendement 86
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 47 bis
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 58 bis – lid 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie dient er, in het kader 
van de vaststelling van gedelegeerde 
handelingen, naar te streven om de 
desbetreffende belanghebbenden te 
raadplegen, onder meer de bevoegde 
autoriteiten, beroepsverenigingen, 
vertegenwoordigers van academische 
instellingen en de sociale partners.

Or. fr

Motivering

Het is nodig te zorgen voor een transparant, op overleg berustend proces voor de vaststelling 
van gedelegeerde handelingen.

Amendement 87
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 48
Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 59 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk [één jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] in kennis van een lijst 
van de overeenkomstig hun nationale 
wetgeving bestaande gereglementeerde 
beroepen. Elke wijziging aan deze lijst van 
gereglementeerde beroepen wordt 
onverwijld meegedeeld aan de Commissie. 
De Commissie ontwikkelt en onderhoudt 
een voor het publiek toegankelijke 
databank met deze informatie.

Or. fr

Amendement 88
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 48 bis (nieuw)
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Richtlijn 2005/36/EG
Artikel 60 - leden 3 en 4 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

48 bis) Aan artikel 60 worden de volgende 
leden 3 en 4 toegevoegd:

"3. Vanaf [datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn] brengt de Commissie om de 
drie jaar verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad over de resultaten 
van de regelmatige herzieningen van het 
bepaalde in bijlage V bij deze richtlijn, in 
overeenstemming met de doelstellingen en 
eisen betreffende aanpassingen vastgesteld 
in artikel 24, lid 4, artikel 25, lid 5, artikel 
26, lid 2, artikel 31, leden 2 en 7, artikel 
34, leden 2 en 4, artikel 35, lid 4, artikel 
38, leden 1 en 4, artikel 40, leden 1 en 4, 
artikel 44, leden 2 en 4, en artikel 46, lid 4.
4. Uiterlijk [twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] brengt 
de Commissie verslag uit over de 
opportuniteit om de specifieke bepalingen 
vastgesteld in artikel 33, leden 2 en 3, en 
artikel 33 bis te behouden."

Or. fr

Motivering

De regelmatige actualisering van de in bijlage V vastgestelde bepalingen is van kapitaal 
belang om een hoog opleidingsniveau te garanderen en het onderlinge vertrouwen tussen de 
lidstaten te waarborgen.
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TOELICHTING

Beroepsmobiliteit is een sleutelelement voor het concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid in Europa en maakt integrerend deel uit van de strategie 2020 en de Akte 
voor de interne markt. Nochtans is die mobiliteit nog beperkt, omdat eenvoudige en duidelijke 
regels voor de erkenning van beroepskwalificaties ontbreken, ook al bestaat er sinds de jaren 
zeventig een Europees juridisch kader. Zo ontvangen de "Solvit"-bijstandscentra voor het 
merendeel raadplegingen door burgers over problemen met de erkenning van hun 
kwalificaties opdat ze hun beroep zouden kunnen uitoefenen in een andere lidstaat van de 
Unie.

Het fundamentele recht op vrij verkeer moet zich nog als iets vanzelfsprekends doen gelden 
en dit wetgevingsvoorstel draagt daartoe bij omdat het de procedures vereenvoudigt voor 
burgers die in een andere lidstaat aan de slag willen en omdat het daarbij tegelijkertijd een 
hoog kwaliteits- en veiligheidsniveau garandeert voor consumenten, patiënten, werknemers en 
alle burgers van de EU en de vertrouwensrelatie tussen de lidstaten verstevigt.

Deze vereenvoudiging en dit vertrouwen komen ook tot stand door een regelmatige 
aanpassing van de gemeenschappelijke opleidingseisen voor beroepen die automatisch 
worden erkend, en op termijn door de toename van hun aantal – momenteel gaat het om 
slechts zeven van de meer dan 800 gereglementeerde beroepen in de EU. 

Deze inspanning verloopt parallel met de beweging die in gang is gezet door het Bologna-
proces dat de opleidingscriteria en -definities gaandeweg en soepel met elkaar in 
overeenstemming brengt en de lidstaten en betrokken instellingen niettemin volledige 
autonomie geeft op organisatorisch vlak.  De verbetering van de erkenning van kwalificaties 
moet op dit acquis steunen en zich blijvend moderniseren via open raadpleging en overleg 
tussen de bevoegde autoriteiten, beroepsverenigingen, academische instellingen en sociale 
partners. 

Dat is een grote uitdaging voor het potentieel van de eenheidsmarkt en voor het wezen zelf 
van het EU-burgerschap.  Het is in die optiek dat dit voorstel tot herziening na de goedkeuring 
van de Akte voor de interne markt is vastgesteld als een van de twaalf hefbomen die de groei 
moeten bevorderen en het vertrouwen onder de Europese burgers moeten versterken. 

Daarom verwelkomt de rapporteur dit voorstel van de Commissie dat belangrijke ideeën 
omvat waarmee deze uitdaging kan worden aangegaan, met name de invoering van de 
beroepskaart die zij sinds 2007 voorstaat. Ook moet worden onderstreept dat de instellingen 
en belanghebbenden dit voorstel in een positieve sfeer van onderlinge gedachtewisseling en 
aandacht hebben uitgewerkt. Daardoor is dit een samenhangende tekst geworden die in het 
algemeen gunstig ontvangen is, ook al blijven enkele punten ontegenzeggelijk voor 
verbetering vatbaar. 

 Vereenvoudiging van de procedures

De rapporteur is verheugd over de vrijwillige invoering van een systeem van beroepskaarten. 
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Deze procedure, die parallel moet lopen met het klassieke systeem, berust op het IMI-netwerk 
en is dus volledig elektronisch. Deze procedure zorgt ervoor dat de aanvragen van de 
beroepsbeoefenaren en die van de bevoegde autoriteiten eenvoudiger verlopen, maar dat 
daarbij toch een hoge betrouwbaarheid van de overgedragen gegevens gegarandeerd blijft 
evenals een betere communicatie tussen de lidstaten, wat moet bijdragen tot het wederzijdse 
vertrouwen. 

Tijdens de eerste fase waarin het systeem ten uitvoer wordt gelegd, moeten de 
verwerkingstermijnen echter langer zijn om een optimale werking en een betere kwaliteit van 
de dienstverlening te garanderen. Ook moeten er opleidingsstages voor het gebruik van de 
nieuwe IMI-functionaliteiten worden aangeboden. Naast deze praktische aspecten dient te 
worden onderstreept dat de Europese beroepskaart een belangrijk symbool kan vormen en een 
echt instrument van Europees burgerschap kan zijn.

De slechte werking van het huidige systeem is immers een grote bron van ongenoegen en 
ergernis voor de mobiliteitskandidaten. Om hen bij te staan is het van essentieel belang dat zij 
kunnen beschikken over betrouwbare en efficiënte gegevens om de procedures te versnellen. 
Daarom meent de rapporteur dat de versterking van de rol van de bijstandscentra en de
uitbreiding van de één-loketten over het hele Europese grondgebied onontbeerlijk is en dat zij 
voortaan toegankelijk moeten zijn voor alle beroepsbeoefenaren.

Betrouwbaarheid, kwaliteit en veiligheid garanderen

Een van de belangrijkste belemmeringen voor de mobiliteit is het gebrek aan vertrouwen 
vanwege consumenten, patiënten, bevoegde autoriteiten en beroepsbeoefenaren. Dit 
wantrouwen hangt samen met het feit dat er sprake is van uiteenlopende opleidingen, 
methoden en voorwaarden om een beroep uit te oefenen en met een foute inschatting van die 
verschillen. Dit gebrek aan vertrouwen is vooral voelbaar in beroepen waarvoor een 
automatische erkenning geldt, ook al garanderen de gemeenschappelijke 
minimumopleidingseisen in theorie een passend kwalificatieniveau.  

Het voorstel omvat verschillende mogelijkheden om de toestand te verbeteren, met name via 
een brede keuze aan mogelijkheden aangeboden door het IMI-systeem en de beroepskaart. 
Het gaat met name om de validering van documenten door de autoriteit van de lidstaat van 
oorsprong en het waarschuwingsmechanisme dat in werking treedt wanneer het recht op 
uitoefening van het beroep wordt ingetrokken. Dit zou ook uitgebreid moeten worden naar 
beroepsbeoefenaren die bij een aanvraag tot erkenning bedrog hebben gepleegd.

Meer algemeen genomen kan het wederzijdse vertrouwen in de kwalificatieniveaus worden 
verbeterd door een regelmatige actualisering en optrekking van de opleidingseisen. Dit 
betekent dat de betrokken partijen regelmatig geraadpleegd moeten worden om de bijlagen 
aan te passen met strikte eerbiediging van de autonomie betreffende de organisatie van de 
leerplannen. 

Daarom verwelkomt de rapporteur de voorstellen om de leerplannen voor de beroepen van 
verpleegkundige, verloskundige, apotheker en architect te actualiseren zonder daarbij uit het 
oog te verliezen dat deze aanpassing in bepaalde lidstaten voor problemen kan zorgen. 



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

NL

Wat de beroepen betreft die niet automatisch worden erkend, scheppen de nieuwe bepalingen 
betreffende de gemeenschappelijke opleidingskaders en -proeven een verwachtingspatroon 
dat de teleurstelling over de mislukking van het huidige mechanisme van een 
gemeenschappelijk platform evenaart.  De rapporteur meent dat deze instrumenten, als ze via 
breed overleg goed worden gestuurd, kunnen dienen als een efficiënte overgang tussen het 
algemene stelsel en de automatische erkenning, en dat ze bijgevolg de mobiliteit kunnen 
vergemakkelijken terwijl ze meteen ook een hoog kwaliteitsniveau en een groot wederzijds 
vertrouwen garanderen. 

De richtlijn kan ook een kwaliteitscontrolemechanisme invoeren voor de door de instellingen 
verstrekte opleidingen, met betrekking tot de door de richtlijn vastgestelde eisen, om elke 
twijfel over de echte waarde van de gevolgde opleidingen weg te nemen. 

Zo zijn de verificaties van de talenkennis een noodzakelijke garantie voor de veiligheid van 
de burgers, met name de patiënten. Zo is ook een kwaliteitscontrolemechanisme voor de door 
de instellingen verstrekte opleidingen, met betrekking tot de door de richtlijn vastgestelde 
eisen, nodig om elke twijfel over de echte waarde van de gevolgde opleidingen weg te nemen.

De rapporteur is echter van mening dat bepalingen zoals die betreffende de gedeeltelijke 
toegang of de uitbreiding van de geldigheid van de verplichte verklaring met twee jaar twijfel 
en onzekerheid kunnen zaaien.  Het zou beter zijn om de lidstaten toestemming te geven het 
beginsel van gedeeltelijke toegang te ontzeggen tot elk beroep dat implicaties heeft voor de 
volksgezondheid, de veiligheid of de gezondheidsbewaking en om in een eerste fase van de 
tenuitvoerlegging van het systeem de verwerkingstermijnen te verlengen, teneinde een 
optimale werking te garanderen en een hogere kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

In de huidige financiële, economische en sociale crisis die zijns gelijke niet kent sinds het 
ontstaan van de EU, moet Europa een nieuwe impuls van dynamiek en innovatie geven op 
basis van de waarden eenheid, diversiteit en solidariteit.  Voor veel Europese burgers, vooral 
voor de jongeren, die in onrustwekkend groten getale getroffen worden door werkloosheid, 
kan beroepsmobiliteit noodzakelijk zijn om zich van een toekomst te verzekeren en opnieuw 
vertrouwen te stellen in het Europese project. 

Het is de bedoeling dat deze herziening, met eerbiediging van het subsidiariteits- en het 
evenredigheidsbeginsel, aan de lidstaten laat zien dat de Europese wetgeving een echte 
toegevoegde waarde betekent voor belangrijke beleidsmaatregelen die van invloed zijn op het 
dagelijks leven van de burgers en daardoor bijdraagt tot de versterking van het Europees 
burgerschap en de Europese democratie.


