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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning […] om 
administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0883),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 46, 53.1, 62 och 114 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C7-0512/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av de motiverade yttranden från den franska senaten som lagts fram i 
enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt 
med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av sin resolution av den 15 november 2011 om tillämpningen av direktivet 
om yrkeskvalifikationer (2005/36/EG)1,

– med beaktande av den offentliga utfrågningen i utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd om ”Tillväxt och rörlighet: modernisering av direktivet om erkännande 
av yrkeskvalifikationer” av den 25 april 2012,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén2,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen3,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0000/2012).

                                               
1 Antagna texter från detta sammanträde, P7_TA(2011)0490.
2 EUT C ... /Ännu ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning.
3 EUT C ... /Ännu ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning.
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1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1
Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Direktiv 2005/36/EG gäller bara 
yrkesutövare som vill utöva samma yrke i 
en annan medlemsstat. Det finns fall där 
den berörda verksamheten är en del av ett 
yrke med mer omfattande 
verksamhetsområde i den mottagande 
medlemsstaten. Om skillnaderna mellan 
verksamhetsområdena är så stora att ett 
fullständigt utbildningsprogram i själva 
verket krävs för att yrkesutövarna ska 
kunna kompensera för brister, och på 
begäran av yrkesutövarna, bör den 
mottagande medlemsstaten under dessa 
särskilda omständigheter bevilja partiellt 
tillträde. Vid tvingande hänsyn av allmänt 
intresse, t.ex. när det gäller läkare eller 
annan hälso- och sjukvårdspersonal, bör 
en medlemsstat kunna vägra partiellt 
tillträde.

(4) Direktiv 2005/36/EG gäller bara 
yrkesutövare som vill utöva samma yrke i 
en annan medlemsstat. Det finns fall där 
den berörda verksamheten är en del av ett 
yrke med mer omfattande 
verksamhetsområde i den mottagande 
medlemsstaten. Om skillnaderna mellan 
verksamhetsområdena är så stora att ett 
fullständigt utbildningsprogram i själva 
verket krävs för att yrkesutövarna ska 
kunna kompensera för brister, och på 
begäran av yrkesutövarna, bör den 
mottagande medlemsstaten under dessa 
särskilda omständigheter bevilja partiellt 
tillträde. Vid tvingande hänsyn av allmänt 
intresse, t.ex. när det gäller alla yrken med 
ansvar på områdena för folkhälsa, 
säkerhet, eller hälsoskydd, bör en 
medlemsstat kunna utesluta de berörda 
yrkena från systemet med partiellt 
tillträde.

Or. fr

Ändringsförslag 2
Förslag till direktiv
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Direktiv 2005/36/EG bör också 
omfatta notarier. För begäran om 
erkännande för etablering bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att kräva de 
nödvändiga lämplighetsproven eller 
föreskriva en anpassningsperiod för att 
undvika all diskriminering vid de 
nationella urvals- och 
nomineringsförfarandena. När det gäller 
fritt tillhandahållande av tjänster bör 
notarier inte kunna upprätta officiella 
handlingar och utföra liknande uppgifter 
som kräver användning av den 
mottagande medlemsstatens sigill.

utgår

Or. fr

Motivering

Med tanke på den låga rörligheten och notarieyrkets karaktär med avseende på 
etableringsfrihet och notariers roll som tjänstemän vid åklagarmyndigheten i de flesta 
medlemsstater, är det inte nödvändigt att införa specifika bestämmelser.

Ändringsförslag 3
Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Systemet för automatiskt erkännande 
på grundval av harmoniserade 
minimiutbildningskrav bygger på att nya 
eller ändrade utbildningsbevis i god tid 
anmäls av medlemsstaterna, och 
offentliggörs av kommissionen. Innehavare 
av sådana kvalifikationer har annars inga 
garantier för att de kan omfattas av 
automatiskt erkännande. I syfte att öka 
insynen och öppenheten samt underlätta 
prövningen av nyanmälda titlar bör 
medlemsstaterna utse ett lämpligt organ, 
till exempel en ackrediteringsmyndighet 
eller ett ministerium, som ska granska varje 
anmälan och till kommissionen rapportera 

(12) Systemet för automatiskt erkännande 
på grundval av harmoniserade 
utbildningskrav bygger på att nya eller 
ändrade utbildningsbevis i god tid anmäls 
av medlemsstaterna, och offentliggörs av 
kommissionen. Innehavare av sådana 
kvalifikationer har annars inga garantier för 
att de kan omfattas av automatiskt 
erkännande. I syfte att öka insynen och 
öppenheten samt underlätta prövningen av 
nyanmälda titlar bör medlemsstaterna utse 
ett lämpligt organ, till exempel en 
ackrediteringsmyndighet eller ett 
ministerium, som ska granska varje 
anmälan och till kommissionen rapportera 
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om efterlevnaden av direktiv 2005/36/EG. om efterlevnaden av direktiv 2005/36/EG.

Or. fr

Motivering

Se motiveringen om kapitel III i avdelning III.

Ändringsförslag 4
Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I syfte att främja rörlighet för läkare 
med specialistkompetens som redan 
erhållit en specialistkvalifikation och 
därefter följer en annan specialistutbildning 
bör medlemsstaterna tillåtas att bevilja 
undantag från någon del av utbildningen 
om dessa utbildningsmoment redan har 
fullgjorts under det föregående 
specialistutbildningsprogrammet i samma 
medlemsstat som omfattas av automatiskt 
erkännande.

(14) I syfte att främja rörlighet för läkare 
med specialistkompetens som redan 
erhållit en specialistkvalifikation och 
därefter följer en annan specialistutbildning 
bör medlemsstaterna tillåtas att bevilja 
undantag från någon del av utbildningen 
om dessa utbildningsmoment redan har 
fullgjorts under det föregående 
specialistutbildningsprogrammet i en 
medlemsstat som omfattas av automatiskt 
erkännande.

Or. fr

Ändringsförslag 5
Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) I syfte att förenkla systemet för 
automatiskt erkännande av 
specialistutbildningar för läkare och
tandläkare bör sådana 
specialistutbildningar omfattas av direktiv 
2005/36/EG om de är gemensamma för 
minst en tredjedel av medlemsstaterna.

I syfte att förenkla systemet för automatiskt 
erkännande av specialistutbildningar för 
läkare, tandläkare och veterinärer bör 
sådana specialistutbildningar omfattas av 
direktiv 2005/36/EG om de är 
gemensamma för minst en tredjedel av 
medlemsstaterna.

Or. fr
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Ändringsförslag 6
Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) En förutsättning för att systemet för 
automatiskt erkännande ska fungera är att 
det finns förtroende för de 
utbildningsvillkor som ligger till grund för 
yrkesutövarnas kvalifikationer. Därför är 
det viktigt att minimikraven för 
arkitektutbildning speglar nya moment i 
utbildningen av arkitekter, framför allt med 
avseende på det erkända behovet av att 
komplettera akademisk utbildning med 
yrkeserfarenhet med handledning av 
kvalificerade arkitekter. Samtidigt bör 
minimikraven för utbildningar vara 
tillräckligt flexibla för att undvika att i 
onödan begränsa medlemsstaternas 
möjligheter att organisera sina 
utbildningssystem.

(17) En förutsättning för att systemet för 
automatiskt erkännande ska fungera är att 
det finns förtroende för de 
utbildningsvillkor som ligger till grund för 
yrkesutövarnas kvalifikationer. Därför är 
det viktigt att kraven för arkitektutbildning 
speglar nya moment i utbildningen av 
arkitekter, framför allt med avseende på det 
erkända behovet av att komplettera 
akademisk utbildning med yrkeserfarenhet 
med handledning av kvalificerade 
arkitekter. Samtidigt bör kraven för 
utbildningar vara tillräckligt flexibla för att 
undvika att i onödan begränsa 
medlemsstaternas möjligheter att 
organisera sina utbildningssystem.

Or. fr

Motivering

Se motiveringen om kapitel III i avdelning III.

Ändringsförslag 7
Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Utexaminerade som vill avlägga en 
avlönad praktik i en annan medlemsstat 
där en sådan praktiktjänstgöring är möjlig 
bör omfattas av direktiv 2005/36/EG, i 
syfte att underlätta deras rörlighet. Det är 
också nödvändigt att föreskriva att 
ursprungsmedlemsstaten ska erkänna deras 
praktiktjänstgöring.

(20) Utexaminerade som vill avlägga en 
praktik inom ramen för en förberedande 
utbildning för ett reglerat yrke i en annan 
medlemsstat där en sådan 
praktiktjänstgöring är möjlig bör omfattas 
av direktiv 2005/36/EG, i syfte att 
underlätta deras rörlighet. Det är också 
nödvändigt att föreskriva att 
ursprungsmedlemsstaten ska erkänna deras 
praktiktjänstgöring.
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Or. fr

Motivering

Det bör preciseras exakt vilken praktik som berörs, eftersom praktik inte nödvändigtvis är 
avlönad. 

Ändringsförslag 8
Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Direktiv 2005/36/EG innehåller 
bestämmelser om ett system för nationella 
kontaktpunkter. På grund av ikraftträdandet 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/123/EG av den 12 december 2006 om 
tjänster på den inre marknaden, och 
inrättandet av gemensamma 
kontaktpunkter enligt det direktivet finns 
det risk för överlappning. Därför bör de 
nationella kontaktpunkter som inrättas 
genom direktiv 2005/36/EG bli 
stödcentrum vars verksamhet främst 
inriktas på rådgivning till medborgarna, 
inbegripet personlig rådgivning, för att se 
till att den löpande tillämpningen av 
inremarknadsreglerna i fall som rör 
enskilda följs upp på nationell nivå.

(21) Direktiv 2005/36/EG innehåller 
bestämmelser om ett system för nationella 
kontaktpunkter. På grund av ikraftträdandet 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/123/EG av den 12 december 2006 om 
tjänster på den inre marknaden, och 
inrättandet av gemensamma 
kontaktpunkter enligt det direktivet finns 
det risk för överlappning. Därför bör de 
nationella kontaktpunkter som inrättas 
genom direktiv 2005/36/EG bli 
stödcentrum vars verksamhet främst 
inriktas på rådgivning till medborgarna, 
inbegripet personlig rådgivning, för att se 
till att den löpande tillämpningen av 
inremarknadsreglerna i fall som rör 
enskilda följs upp effektivt på nationell 
nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 9
Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Även om direktivet redan innehåller 
detaljerade skyldigheter för 
medlemsstaterna att utbyta information, 
bör denna skyldighet förstärkas. 
Medlemsstaterna bör inte endast reagera på 

(22) Även om direktivet redan innehåller 
detaljerade skyldigheter för 
medlemsstaterna att utbyta information, 
bör denna skyldighet förstärkas. 
Medlemsstaterna bör inte endast reagera på 
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begäran om information, utan också 
självmant informera andra medlemsstater. 
Detta informationssystem bör vara av 
samma typ som det som avses i direktiv 
2006/123/EG. En särskild 
varningsmekanism krävs dock för hälso-
och sjukvårdspersonal som omfattas av 
automatiskt erkännande enligt direktiv 
2005/36/EG. Detta bör även gälla för 
veterinärer om inte medlemsstaterna redan 
har utlöst den varningsmekanism som 
föreskrivs i direktiv 2006/123/EG. Alla 
medlemsstater bör varnas om yrkesutövare 
till följd av disciplinära åtgärder eller en 
brottmålsdom inte längre har rätt att flytta 
utövandet av sitt yrke till en annan 
medlemsstat. Varningen bör aktiveras 
genom IMI oavsett om yrkesutövaren har 
utnyttjat någon av rättigheterna enligt 
direktiv 2005/36/EG, eller om personen har 
ansökt om erkännande för sina 
yrkeskvalifikationer genom utfärdandet av 
ett europeiskt yrkeskort eller genom någon 
annan metod som fastställs i det direktivet. 
Varningsförfarandet bör vara förenligt med 
unionslagstiftningen om skydd av 
personuppgifter och andra grundläggande 
rättigheter.

begäran om information, utan också 
självmant informera andra medlemsstater. 
Detta informationssystem bör vara av 
samma typ som det som avses i direktiv 
2006/123/EG. En särskild 
varningsmekanism krävs dock för hälso-
och sjukvårdspersonal som omfattas av 
automatiskt erkännande enligt direktiv 
2005/36/EG. Detta bör även gälla för 
veterinärer om inte medlemsstaterna redan 
har utlöst den varningsmekanism som 
föreskrivs i direktiv 2006/123/EG. Alla 
medlemsstater bör varnas om yrkesutövare 
till följd av disciplinära åtgärder eller en 
brottmålsdom blir fråntagna rätten att 
utöva sitt yrke, eller om en yrkesutövare 
har brukat eller har försökt bruka 
förfalskningar vid begäran om 
erkännande av kvalifikationer. Varningen 
bör aktiveras genom IMI oavsett om 
yrkesutövaren har utnyttjat någon av 
rättigheterna enligt direktiv 2005/36/EG, 
eller om personen har ansökt om 
erkännande för sina yrkeskvalifikationer 
genom utfärdandet av ett europeiskt 
yrkeskort eller genom någon annan metod 
som fastställs i det direktivet. 
Varningsförfarandet bör vara förenligt med 
unionslagstiftningen om skydd av 
personuppgifter och andra grundläggande 
rättigheter.

Or. fr

Motivering

Varningsmekanismen för indragen rätt till yrkesutövande bör kompletteras med en varning 
om yrkesutövare som gjort sig skyldiga till bedrägeriförsök.

Ändringsförslag 10
Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att komplettera eller ändra vissa 
icke-väsentliga delar av direktiv 

(24) För att komplettera eller ändra vissa 
icke-väsentliga delar av direktiv 
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2005/36/EG bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen vad gäller 
uppdatering av bilaga I, fastställande av 
kriterierna för beräkning av avgifter för det 
europeiska yrkeskortet, fastställande av 
uppgifterna i de handlingar som krävs för 
erhållande av europeiskt yrkeskort, 
anpassning av förteckningen över 
verksamheter i bilaga IV, anpassning av 
punkterna 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 och 5.7.1 i bilaga V, 
klargörande av vilka kunskaper och 
färdigheter som krävs av läkare, 
sjuksköterskor med ansvar för allmän 
hälso- och sjukvård, tandläkare, 
veterinärer, barnmorskor, apotekare och 
arkitekter, anpassning av 
utbildningsminimikraven för 
specialistutbildning för läkare och 
tandläkare, införande av nya medicinska 
specialistkompetenser i punkt 5.1.3 i bilaga 
V, ändringar av förteckningen i punkterna 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 och 5.6.1 i bilaga 
V, införande av nya specialistkompetenser 
för tandläkare i punkt 5.3.3 i bilaga V, 
fastställande av villkoren för tillämpningen 
av gemensamma utbildningsramar, och 
fastställande av villkoren för tillämpning 
av gemensamma utbildningsprov. Det är av 
särskilt stor vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under det 
förberedande arbetet, vilket innefattar 
samråd på expertnivå. Kommissionen bör, 
då den förbereder och utarbetar delegerade 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt, i god tid och på 
lämpligt sätt till Europaparlamentet och 
rådet.

2005/36/EG bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen vad gäller 
uppdatering av bilaga I, fastställande av 
kriterierna för beräkning av avgifter för det 
europeiska yrkeskortet, fastställande av 
uppgifterna i de handlingar som krävs för 
erhållande av europeiskt yrkeskort, 
anpassning av förteckningen över 
verksamheter i bilaga IV, anpassning av 
punkterna 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 och 5.7.1 i bilaga V, 
klargörande av vilka kunskaper och 
färdigheter som krävs av läkare, 
sjuksköterskor med ansvar för allmän 
hälso- och sjukvård, tandläkare, 
veterinärer, barnmorskor, apotekare och 
arkitekter, anpassning av 
utbildningsminimikraven för 
specialistutbildning för läkare och 
tandläkare, införande av nya medicinska 
specialistkompetenser i punkt 5.1.3 i bilaga 
V, ändringar av förteckningen i punkterna 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 och 5.6.1 i bilaga 
V, införande av nya specialistkompetenser 
för tandläkare i punkt 5.3.3 i bilaga V, 
fastställande av villkoren för tillämpningen 
av gemensamma utbildningsramar, och 
fastställande av villkoren för tillämpning 
av gemensamma utbildningsprov. Det är av 
särskilt stor vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under det 
förberedande arbetet, vilket innefattar 
samråd på expertnivå, särskilt med de 
nationella myndigheterna, 
branschorganisationer, företrädare för 
akademiska institutioner och 
arbetsmarknadens parter. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt, i god tid 
och på lämpligt sätt till Europaparlamentet 
och rådet.

Or. fr
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Motivering

Ett insynsvänligt förfarande som bygger på samråd bör införas för antagande av delegerade 
akter.

Ändringsförslag 11
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”I detta direktiv fastställs också regler för 
ett partiellt tillträde till reglerade yrken och 
tillträde till och erkännande av avlönad
praktik som bedrivs i en annan 
medlemsstat.”

”I detta direktiv fastställs också regler för 
ett partiellt tillträde till vissa reglerade 
yrken och tillträde till och erkännande av 
praktik inom ramen för en utbildning till 
ett reglerat yrke, oavsett om den är ett 
villkor för rätten att utöva detta yrke eller 
inte, som bedrivs i en annan medlemsstat.”

Or. fr

Motivering

Partiellt tillträde bör inte tillämpas för alla yrken på områdena för hälsa och allmän 
säkerhet. Det bör vidare preciseras exakt vilken praktik som berörs, eftersom praktik inte 
nödvändigtvis är avlönad. 

Ändringsförslag 12
Förslag till direktiv
Artikel 1 - led 2 – inledningen
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Artikel 2.1 ska ersättas med följande: (2) I artikel 2 ska punkterna 1 och 2 
ersättas med följande:

Or. fr
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Ändringsförslag 13
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Detta direktiv ska gälla för alla de 
medborgare i en medlemsstat, inbegripet 
fria yrkesutövare, som vill utöva ett 
reglerat yrke eller bedriva avlönad praktik, 
antingen som egen företagare eller anställd, 
i en annan medlemsstat än den där de har 
förvärvat sina yrkeskvalifikationer.”

”1. Detta direktiv ska gälla för alla de 
medborgare i en medlemsstat, inbegripet 
fria yrkesutövare, som vill utöva ett 
reglerat yrke eller bedriva praktik inom 
ramen för en utbildning till ett reglerat 
yrke, oavsett om den är ett villkor för 
rätten att utöva detta yrke eller inte, 
antingen som egen företagare eller anställd, 
i en annan medlemsstat än den där de har 
förvärvat sina yrkeskvalifikationer.

2. Varje medlemsstat kan inom sitt 
territorium, enligt sin egen lagstiftning, 
tillåta medborgare från 
medlemsstaterna med 
yrkeskvalifikationer som inte erhållits i 
en medlemsstat att utöva ett reglerat 
yrke enligt artikel 3.1 a. För de yrken 
som omfattas av avdelning III kapitel III 
ska detta första erkännande ske i 
överensstämmelse med de […] krav på 
utbildning som anges i det kapitlet.”

Or. fr

Motivering

Det bör preciseras exakt vilken praktik som berörs, eftersom praktik inte nödvändigtvis är 
avlönad. 

Ändringsförslag 14
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led i - inledningen
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Led f ska ersättas med följande: i) Led f och h ska ersättas med följande:
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Or. fr

Ändringsförslag 15
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led i
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”f) yrkeserfarenhet: det faktiska och lagliga 
utövandet av det berörda yrket på heltid 
eller deltid under motsvarande tid i en 
medlemsstat.”

”f) yrkeserfarenhet: det faktiska och lagliga 
utövandet utan restriktioner av det berörda 
yrket på heltid eller deltid under 
motsvarande tid i en medlemsstat.

h) lämplighetsprov: ett prov som […] 
gäller sökandes kunskaper, kapacitet och 
yrkeskunnighet och som utarbetas eller 
erkänns av de behöriga myndigheterna i 
den mottagande medlemsstaten i syfte 
att bedöma sökandens förmåga att utöva 
ett reglerat yrke i denna medlemsstat. 
För att bevilja genomförande av detta 
prov ska de behöriga myndigheterna 
upprätta en förteckning över de ämnen 
som, utifrån en jämförelse mellan den 
utbildning som krävs i medlemsstaten 
och den som sökanden har genomgått, 
inte omfattas av de examens- eller andra 
behörighetsbevis som sökanden har.
Lämplighetsprovet ska utformas med 
beaktande av att sökanden är en behörig 
yrkesutövare i ursprungsmedlemsstaten 
eller den medlemsstat han kommer 
ifrån.  Det ska omfatta ämnen valda ur 
förteckningen och i vilka kunskap är 
väsentlig för att kunna utöva yrket i den 
mottagande medlemsstaten. Provet får 
också omfatta kännedom om de 
yrkesregler som gäller för ifrågavarande 
verksamhet i den mottagande 
medlemsstaten.
De närmare bestämmelserna för 
lämplighetsprovet och status i den 
mottagande medlemsstaten för den som 
vill förbereda sig för provet ska 
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fastställas av de behöriga 
myndigheterna i denna medlemsstat.”

Or. fr

Ändringsförslag 16
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led ii
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”j) avlönad praktik: utövande av avlönad 
verksamhet under handledning, med sikte 
på tillträde till ett reglerat yrke som 
beviljas på grundval av en examen.

”j) praktik inom ramen för en utbildning 
till ett reglerat yrke: utövande av avlönad 
eller oavlönad verksamhet under 
handledning, med sikte på tillträde till ett 
reglerat yrke som beviljas på grundval av 
en examen.

Or. fr

Motivering

Det bör preciseras exakt vilken praktik som berörs, eftersom praktik inte nödvändigtvis är 
avlönad. 

Ändringsförslag 17
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led ii
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) livslångt lärande: all allmän utbildning, 
yrkesutbildning, icke-formell utbildning 
och informellt lärande som sker genom 
livet och leder till ökade kunskaper och
färdigheter och ökad kompetens.”

l) livslångt lärande: all allmän utbildning, 
yrkesutbildning, icke-formell utbildning 
och informellt lärande som sker genom 
livet och leder till ökad kompetens med 
avseende på kunskaper, färdigheter och 
yrkesetik.”

Or. fr
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Motivering

Ändringsförslaget syftar till att anta en allmänt vedertagen definition av yrkeskunskaper.

Ändringsförslag 18
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led ii
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) utbildningskrav och 
utbildningsvillkor: en gemensam 
uppsättning kunskaper, färdigheter och 
kompetenser som krävs för utövandet av 
ett visst yrke.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslaget till kapitel III i avdelning III.

Ändringsförslag 19
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led a – led ii
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 3 – punkt 1 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b) ECTS-meritpoäng: poäng som 
uttrycker hur stor arbetsinsats som krävs 
för varje kurs jämfört med den 
nödvändiga totala arbetsinsats som krävs 
för att genomföra ett års fullständiga 
studier inom ramen för ECTS-systemet 
för insamling av studiepoäng med öppna 
och jämförbara examina. Denna 
arbetsinsats omfattar inte bara lärarledda 
kurser, praktiskt arbete och seminarier, 
utan även praktik, forskning eller studier 
på fältet, individuellt arbete samt examina 
och andra eventuella 
utvärderingsmetoder. Inom ramen för 
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ECTS motsvarar 60 poäng ett års studier, 
och 30 poäng en termins studier.

Or. fr

Motivering

Eftersom det i ändringsförslaget införs en hänvisning till ECTS-meritpoäng bör dessa 
definieras.

Ändringsförslag 20
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som specificerar 
europeiska yrkeskort för specifika yrken 
och fastställer yrkeskortens utformning, de 
översättningar som krävs vid ansökningar 
om utfärdande av europeiska yrkeskort och 
närmare uppgifter om bedömning av 
ansökningar, med beaktande av särdragen 
för varje berört yrke. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 58.

6. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som specificerar 
europeiska yrkeskort för specifika yrken på 
begäran av dessa yrkesutövare och 
fastställer yrkeskortens utformning, de 
översättningar som krävs vid ansökningar 
om utfärdande av europeiska yrkeskort och 
närmare uppgifter om bedömning av 
ansökningar, med beaktande av särdragen 
för varje berört yrke. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 58.

Or. fr

Motivering

Det bör preciseras att införandet av ett yrkeskort är frivilligt.

Ändringsförslag 21
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4 a – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De avgifter som sökande kan behöva 
betala för administrativa förfaranden vid 
utfärdande av europeiska yrkeskort ska 
vara rimliga och proportionella och 
överensstämma med 
ursprungsmedlemsstatens och den 
mottagande medlemsstatens kostnader, och 
får inte avskräcka aktörer från att ansöka 
om ett europeiskt yrkeskort. 
Kommissionen ska i enlighet med artikel 
58a ha befogenhet att anta delegerade akter 
om fastställande av kriterier för beräkning 
och fördelning av avgifter.

7. De avgifter som sökande kan behöva 
betala för administrativa förfaranden vid 
utfärdande av europeiska yrkeskort ska 
vara rimliga och proportionella och 
överensstämma med 
ursprungsmedlemsstatens och den 
mottagande medlemsstatens kostnader, och 
får inte avskräcka aktörer från att ansöka 
om ett europeiskt yrkeskort, och ska i varje 
fall vara jämförbara med kostnaderna för 
de förfaranden som avses i avdelningarna 
II och III i detta direktiv. Om dessa 
principer inte efterlevs ska kommissionen 
i enlighet med artikel 58a ha befogenhet att 
anta delegerade akter om fastställande av 
kriterier för beräkning och fördelning av 
avgifter.

Or. fr

Motivering

Valet av förfarande för erkännande genom yrkeskort ska inte medföra en merkostnad för 
sökanden.

Ändringsförslag 22
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska bekräfta mottagandet av 
ansökan och utan dröjsmål informera den 
sökande om det saknas handlingar. 
Myndigheten ska skapa en akt för ansökan 
som innehåller alla styrkande handlingar 
inom ramen för det informationssystem för 
den inre marknaden (IMI) som upprättas 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […]*. Om samma 
sökande senare lämnar nya ansökningar får 

3. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska bekräfta mottagandet av 
ansökan och inom tre dagar från 
mottagandet informera den sökande om 
det saknas handlingar. Myndigheten ska 
skapa en akt för ansökan som innehåller 
alla giltiga styrkande handlingar inom 
ramen för det informationssystem för den 
inre marknaden (IMI) som upprättas 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […]*. Om samma 
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ursprungsmedlemsstatens eller den 
mottagande medlemsstatens behöriga 
myndigheter inte begära förnyad inlämning 
av handlingar som redan finns i IMI-akten 
och som fortfarande är giltiga.

sökande senare lämnar nya ansökningar får 
ursprungsmedlemsstatens eller den 
mottagande medlemsstatens behöriga 
myndigheter inte begära förnyad inlämning 
av handlingar som redan finns i IMI-akten 
och som fortfarande är giltiga.

Or. fr

Motivering

Under den inledande fasen av systemets genomförande bör handläggningstiden förlängas för 
att garantera ett optimalt funktionssätt och en högre tjänstekvalitet. 

Ändringsförslag 23
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4c – rubriken 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiskt yrkeskort för temporärt 
tillhandahållande av andra tjänster än 
sådana som omfattas av artikel 7.4

Europeiskt yrkeskort för temporärt och 
tillfälligt tillhandahållande av andra 
tjänster än sådana som omfattas av artikel 
7.4

Or. fr

Ändringsförslag 24
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4c – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska kontrollera ansökan och 
skapa och godkänna ett europeiskt 
yrkeskort inom två veckor från den dag den 
mottar en fullständig ansökan. 
Myndigheten ska informera den sökande 
och den medlemsstat där denne planerar att 
tillhandahålla tjänster om godkännandet av 

1. Ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet ska kontrollera ansökan och 
skapa och godkänna ett europeiskt 
yrkeskort inom tre veckor från den dag den 
mottar en fullständig ansökan. 
Myndigheten ska informera den sökande 
och den medlemsstat där denne planerar att 
tillhandahålla tjänster om godkännandet av 
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ett europeiskt yrkeskort. En överföring av 
uppgifterna om godkännande till de 
berörda mottagande medlemsstaterna ska 
utgöra den underrättelse som föreskrivs i 
artikel 7. Den mottagande medlemsstaten 
får inte kräva en ytterligare underrättelse 
enligt artikel 7 för de påföljande två åren.

ett europeiskt yrkeskort. En överföring av 
uppgifterna om godkännande till de 
berörda mottagande medlemsstaterna ska 
utgöra den underrättelse som föreskrivs i 
artikel 7. Den mottagande medlemsstaten 
får inte kräva en ytterligare underrättelse 
enligt artikel 7 för det efterföljande året.

Or. fr

Motivering

Under den inledande fasen av systemets genomförande bör handläggningstiden förlängas för 
att garantera ett optimalt funktionssätt och en högre tjänstekvalitet.  Det vore för övrigt 
lämpligt att återinföra principen med förnyade årliga underrättelser för att de mottagande 
medlemsstaterna ska få korrekt information om tjänsteleverantörerna på deras territorium.

Ändringsförslag 25
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4c – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ursprungsmedlemsstatens beslut eller 
avsaknad av beslut inom den 
tvåveckorsperiod som avses i punkt 1 ska 
kunna överklagas enligt nationell 
lagstiftning.

2. Ursprungsmedlemsstatens beslut eller 
avsaknad av beslut inom den 
treveckorsperiod som avses i punkt 1 ska 
kunna överklagas enligt nationell 
lagstiftning.

Or. fr

Ändringsförslag 26
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4c – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om innehavare av ett europeiskt 
yrkeskort önskar tillhandahålla tjänster i 
andra medlemsstater än de som 
ursprungligen informerats enligt punkt 1 

3. Om innehavare av ett europeiskt 
yrkeskort önskar tillhandahålla tjänster i 
andra medlemsstater än de som 
ursprungligen informerats enligt punkt 1 
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eller önskar fortsätta att tillhandahålla 
tjänster utöver den tvåårsperiod som avses 
i punkt 1, får de fortsätta att använda det 
europeiska yrkeskort som avses i punkt 1. I 
dessa fall ska innehavaren av det 
europeiska yrkeskortet göra den 
underrättelse som föreskrivs i artikel 7.

eller önskar fortsätta att tillhandahålla 
tjänster utöver den ettårsperiod som avses i 
punkt 1, får de fortsätta att använda det 
europeiska yrkeskort som avses i punkt 1. I 
dessa fall ska innehavaren av det 
europeiska yrkeskortet lämna den 
underrättelse som föreskrivs i artikel 7 till 
den berörda mottagande medlemsstaten.

Or. fr

Motivering

Det vore lämpligt att återinföra principen med förnyade årliga underrättelser för att de 
mottagande medlemsstaterna ska få korrekt information om tjänsteleverantörerna på deras 
territorium.

Ändringsförslag 27
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4d – rubriken 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiskt yrkeskort för etablering och 
temporärt tillhandahållande av tjänster 
enligt artikel 7.4.

Europeiskt yrkeskort för etablering och 
temporärt och tillfälligt tillhandahållande 
av tjänster enligt artikel 7.4.

Or. fr

Ändringsförslag 28
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4d – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en fullständig ansökan om ett 
europeiskt yrkeskort har mottagits ska 
ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet inom två veckor kontrollera och 
bekräfta de inlämnade styrkande 
handlingarnas äkthet och giltighet, skapa 

1. När en fullständig ansökan om ett 
europeiskt yrkeskort har mottagits ska 
ursprungsmedlemsstatens behöriga 
myndighet inom tre veckor kontrollera och 
bekräfta de inlämnade styrkande 
handlingarnas äkthet och giltighet, skapa 
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ett europeiskt yrkeskort, överföra det för 
godkännande till den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndighet och 
informera den myndigheten om den 
relevanta IMI-akten. 
Ursprungsmedlemsstaten ska informera 
den sökande om hur långt förfarandet har 
gått.

ett europeiskt yrkeskort, överföra det för 
godkännande till den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndighet och 
informera den myndigheten om den 
relevanta IMI-akten. 
Ursprungsmedlemsstaten ska informera 
den sökande om hur långt förfarandet har 
gått.

Or. fr

Motivering

Under den inledande fasen av systemets genomförande bör handläggningstiden förlängas för 
att garantera ett optimalt funktionssätt och en högre tjänstekvalitet. 

Ändringsförslag 29
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4d – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I de fall som avses i artiklarna 16, 21 
och 49a ska en mottagande medlemsstat 
besluta om godkännande av det europeiska 
yrkeskort som avses i punkt 1 inom en
månad från dagen för mottagande av det 
europeiska yrkeskort som överförts av 
ursprungsmedlemsstaten. När det finns 
skälig grund för tvivel får den mottagande 
medlemsstaten begära ytterligare uppgifter 
från ursprungsmedlemsstaten. Denna 
begäran ska inte medföra att 
enmånadsfristen skjuts upp.

2. I de fall som avses i artiklarna 16, 21 
och 49a ska en mottagande medlemsstat 
besluta om godkännande av det europeiska 
yrkeskort som avses i punkt 1 inom fem 
veckor från dagen för mottagande av det 
europeiska yrkeskort som överförts av 
ursprungsmedlemsstaten. När det finns 
skälig grund för tvivel får den mottagande 
medlemsstaten begära ytterligare uppgifter 
från ursprungsmedlemsstaten. Denna 
begäran ska inte medföra att fristen på fem 
veckor skjuts upp.

Or. fr

Motivering

Under den inledande fasen av systemets genomförande bör handläggningstiden förlängas för 
att garantera ett optimalt funktionssätt och en högre tjänstekvalitet. 
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Ändringsförslag 30
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4d – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I de fall som avses i artikel 7.4 och 
artikel 14 ska den mottagande 
medlemsstaten, inom två månader från den 
dag den mottar för godkännande det 
europeiska yrkeskort som överförts av 
ursprungsmedlemsstaten, besluta om 
huruvida den ska erkänna innehavarens 
kvalifikationer eller låta denne genomgå 
kompensationsåtgärder. När det finns 
skälig grund för tvivel får den mottagande 
medlemsstaten begära ytterligare uppgifter 
från ursprungsmedlemsstaten. Denna 
begäran ska inte medföra att 
tvåmånadersfristen skjuts upp.

3. I de fall som avses i artikel 7.4 och 
artikel 14 ska den mottagande 
medlemsstaten, inom åtta veckor från den 
dag den mottar för godkännande det 
europeiska yrkeskort som överförts av 
ursprungsmedlemsstaten, besluta om 
huruvida den ska erkänna innehavarens 
kvalifikationer eller låta denne genomgå 
kompensationsåtgärder. När det finns 
skälig grund för tvivel får den mottagande 
medlemsstaten begära ytterligare uppgifter 
från ursprungsmedlemsstaten. Denna 
begäran ska inte medföra att fristen på åtta 
veckor skjuts upp.

Or. fr

Motivering

Under den inledande fasen av systemets genomförande bör handläggningstiden förlängas för 
att garantera ett optimalt funktionssätt och en högre tjänstekvalitet. 

Ändringsförslag 31
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4d – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den mottagande medlemsstaten inte 
fattar ett beslut inom de tidsfrister som 
anges i punkterna 2 och 3 eller inte begär 
ytterligare uppgifter inom en månad från 
dagen för mottagande av det europeiska 
yrkeskortet från ursprungsmedlemsstaten, 
ska det europeiska yrkeskortet anses vara 
godkänt av den mottagande medlemsstaten 
och utgöra ett erkännande av en 

5. Den mottagande medlemsstaten ska 
bekräfta mottagandet av den sökandes 
ansökan om godkännande av yrkeskortet 
inom fem dagar. Om den mottagande 
medlemsstaten inte fattar ett beslut inom de 
tidsfrister som anges i punkterna 2 och 3 
eller inte begär ytterligare uppgifter inom 
fem veckor från dagen för mottagande av 
det europeiska yrkeskortet från 
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kvalifikation för att utöva det berörda 
reglerade yrket i den mottagande 
medlemsstaten.

ursprungsmedlemsstaten, ska det 
europeiska yrkeskortet anses vara tillfälligt 
godkänt av den mottagande medlemsstaten 
och utgöra ett tillfälligt erkännande av en 
kvalifikation för att utöva det berörda 
reglerade yrket i den mottagande 
medlemsstaten.

Or. fr

Motivering

Beträffande förlängning av tidsfristerna bör det säkerställas att sökanden informeras 
regelbundet om ansökans status. Mekanismen med automatiskt erkännande gör det vidare 
möjligt att undvika att den mottagande medlemsstaten behandlar ansökningarna felaktigt. Ett 
sådant erkännande kan dock inte på något sätt utgöra ett definitivt erkännande, eftersom den 
mottagande myndigheten kan upphäva erkännandet vid begäran om kompletterande 
upplysningar.

Ändringsförslag 32
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4e – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ursprungsmedlemsstatens och den 
mottagande medlemsstatens behöriga 
myndigheter ska i god tid uppdatera den 
berörda IMI-akten när det gäller uppgifter 
om disciplinära åtgärder eller straffrättsliga 
påföljder som vidtagits eller andra 
allvarliga, specifika omständigheter som 
kan ha följder för verksamhetsutövandet av 
innehavaren av ett europeiskt yrkeskort 
inom ramen för detta direktiv. Sådana 
uppdateringar ska innefatta radering av 
uppgifter som inte längre behövs. 
Innehavaren av det europeiska yrkeskortet 
och de behöriga myndigheter som hanterar 
den berörda IMI-akten ska informeras om 
alla uppdateringar som görs av de berörda 
behöriga myndigheterna.

1. Ursprungsmedlemsstatens och den 
mottagande medlemsstatens behöriga 
myndigheter ska i god tid uppdatera den 
berörda IMI-akten när det gäller uppgifter 
om disciplinära åtgärder eller straffrättsliga 
påföljder som vidtagits eller andra 
allvarliga, specifika omständigheter som 
kan ha följder för verksamhetsutövandet av 
innehavaren av ett europeiskt yrkeskort 
inom ramen för detta direktiv. Sådana 
uppdateringar ska innefatta radering av 
uppgifter som inte längre behövs. 
Innehavaren av det europeiska yrkeskortet 
och de behöriga myndigheter som hanterar 
den berörda IMI-akten ska omedelbart 
informeras om alla uppdateringar som görs 
av de berörda behöriga myndigheterna.

Or. fr
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Ändringsförslag 33
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4e – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att 
innehavaren av ett europeiskt yrkeskort när 
som helst har rätt att begära rättelse, 
radering och blockering av sin IMI-akt på 
begäran, och att innehavaren informeras 
om denna rätt när kortet utfärdas och 
påminns om denna rätt vartannat år efter 
utfärdandet av kortet.

5. Medlemsstaterna ska se till att 
innehavaren av ett europeiskt yrkeskort när 
som helst har rätt att begära rättelse, 
radering och blockering av sin IMI-akt på 
begäran, och att innehavaren informeras 
om denna rätt när kortet utfärdas och 
påminns om denna rätt varje år efter 
utfärdandet av kortet.

Or. fr

Ändringsförslag 34
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 4f – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett partiellt tillträde får nekas om detta 
motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, t.ex. folkhälsa, om det 
innebär att det eftersträvade målet uppnås 
och om det inte går utöver vad som är strikt 
nödvändigt.

2. Medlemsstaterna får vägra att bevilja 
ett partiellt tillträde till vissa yrken om 
detta motiveras av tvingande hänsyn till 
allmänintresset, om det innebär att det 
eftersträvade målet uppnås och om det inte 
går utöver vad som är strikt nödvändigt.

Or. fr

Motivering

Om det är tillåtet att inte tillämpa principen om partiellt tillträde av tvingande hänsyn till det 
allmänna intresset, framför allt skyddet av hälsan och den allmänna säkerheten, bör detta 
gälla generellt för ett visst yrke och inte med utgångspunkt i bedömningar från fall till fall.
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Ändringsförslag 35
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 5 – punkt 1 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”b) om tjänsteleverantören förflyttar sig 
och om han/hon har utövat yrket under 
minst två år i en eller flera medlemsstater 
under de tio år som föregår 
tillhandahållandet av tjänsten, om yrket 
inte är reglerat i etableringsmedlemsstaten.

”b) om tjänsteleverantören förflyttar sig 
och om han/hon har utövat yrket på heltid 
under minst två år i en eller flera 
medlemsstater under de tio år som föregår 
tillhandahållandet av tjänsten, om yrket 
inte är reglerat i etableringsmedlemsstaten.

Or. fr

Motivering

Den erfarenhet som krävs kan visa sig otillräcklig vid utövande av yrket på deltid.

Ändringsförslag 36
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tjänsteleverantören ledsagar
tjänstemottagaren, om tjänstemottagarens 
vanliga vistelseort är belägen i 
tjänsteleverantörens 
etableringsmedlemsstat och yrket inte 
finns med på den förteckning som avses i 
artikel 7.4.

b) Tjänsteleverantören har på förhand 
ingått ett avtal med tjänstemottagaren 
utanför den mottagande medlemsstaten, 
om tjänstemottagarens vanliga vistelseort 
är belägen utanför den mottagande 
medlemsstaten och yrket inte finns med på 
den förteckning som avses i artikel 7.4.”

Or. fr

Motivering

Den aktuella formuleringen är svår att tillämpa i praktiken.

Ändringsförslag 37
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led aa (nytt)
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Direktiv 2005/36/EG
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-aa) I punkt 2 ska andra stycket ersättas 
med följande:
”Huruvida tillhandahållandet av 
tjänsten är temporärt och tillfälligt ska 
bedömas från fall till fall, i synnerhet på 
grundval av tjänstens varaktighet, 
frekvens, periodicitet och kontinuitet, 
och tjänsteleverantören kan inte utföra 
mer än hälften av sin årliga regelbundna 
verksamhet i den mottagande 
medlemsstaten.”

Or. fr

Motivering

Det tillfälliga utövandet bör begränsas till en viss varaktighet för att det inte ska vara möjligt 
att kringgå förfarandena för etablering.

Ändringsförslag 38
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 4:

utgår

”4. När det gäller notarier ska officiella 
handlingar och andra aktiviteter för 
bestyrkande som kräver ett sigill av den 
mottagande medlemsstaten undantas från 
tillhandahållande av tjänster.”

Or. fr
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Motivering

Med tanke på den låga rörligheten och notarieyrkets karaktär med avseende på 
etableringsfrihet och notariers roll som tjänstemän vid åklagarmyndigheten i de flesta 
medlemsstater, är det inte nödvändigt att införa specifika bestämmelser.

Ändringsförslag 39
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led a – led i
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 7 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”e) För yrkesutövare i säkerhetsbranschen 
och hälso- och sjukvårdssektorn: intyg om 
att dessa vare sig temporärt eller definitivt 
har förbjudits att utöva yrket och inte heller 
har dömts för något brott, om 
medlemsstaten kräver sådana intyg av sina 
egna medborgare.”

”e) För yrkesutövare i säkerhetsbranschen 
eller yrken som har konsekvenser för 
folkhälsa: intyg om att dessa vare sig 
temporärt eller definitivt har förbjudits att 
utöva yrket och inte heller har dömts för 
något brott, om medlemsstaten kräver 
sådana intyg av sina egna medborgare.”

Or. fr

Motivering

Vissa yrken med stor betydelse för skyddet av folkhälsan är inte nödvändigtvis erkända som 
hälso- och sjukvårdsyrken.

Ändringsförslag 40
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led a – led iia (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 7 – punkt 2 – led fa (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Led fa ska läggas till:
”fa) Bevis för en yrkesmässig 
ansvarsförsäkring för tjänsteleverantörer 
för de tjänster som utförs på den 
mottagande medlemsstatens territorium.”

Or. fr
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Ändringsförslag 41
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om väsentlig skillnad föreligger mellan 
tjänsteleverantörens yrkeskvalifikationer 
och den utbildning som krävs i den 
mottagande medlemsstaten ska, i den mån 
denna skillnad är skadlig för folkhälsa eller 
säkerhet och inte kan kompenseras genom 
yrkeserfarenhet eller livslångt lärande hos 
tjänsteleverantören, den mottagande 
medlemsstaten ge tjänsteleverantören 
möjlighet att bevisa att han eller hon har 
förvärvat den kunskap eller kompetens som 
fattas, i synnerhet genom ett 
lämplighetsprov. Under alla 
omständigheter ska tjänsten kunna 
tillhandahållas inom en månad efter det att 
ett beslut fattats i enlighet med tredje 
stycket.

Om väsentlig skillnad föreligger mellan 
tjänsteleverantörens yrkeskvalifikationer 
och den utbildning som krävs i den 
mottagande medlemsstaten ska, i den mån 
denna skillnad är skadlig för folkhälsa eller 
säkerhet och inte kan kompenseras genom 
yrkeserfarenhet eller livslångt lärande hos 
tjänsteleverantören, den mottagande 
medlemsstaten ge tjänsteleverantören 
möjlighet att bevisa att han eller hon har 
förvärvat den kunskap eller kompetens som 
fattas, i synnerhet genom ett 
lämplighetsprov eller med beaktande av 
intyg eller bevis som utfärdats genom de 
förfaranden som anges i artiklarna 49 a 
och 49 b. Under alla omständigheter ska 
tjänsten kunna tillhandahållas inom en 
månad efter det att ett beslut fattats i 
enlighet med tredje stycket.

Or. fr

Motivering

Erkännande av kunskaper genom de mekanismer som anges i artiklarna 49 a och 49 b kan 
vara ett värdefullt verktyg för utvärdering av yrkeskunskaper.

Ändringsförslag 42
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. När det finns tvivel får den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndigheter av 
etableringsmedlemsstatens behöriga 
myndigheter begära upplysningar om 

”1. När det finns tvivel får den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndigheter av 
etableringsmedlemsstatens behöriga 
myndigheter begära upplysningar om 
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huruvida tjänsteleverantören är lagligen 
etablerad i den medlemsstaten, följer god 
sed och inte har ådragit sig yrkesrelaterade 
disciplinära eller straffrättsliga påföljder. 
Vid kontroll av kvalifikationer får den 
mottagande medlemsstatens behöriga 
myndigheter av etableringsmedlemsstatens 
behöriga myndigheter begära upplysningar 
om tjänsteleverantörens utbildningskurser, 
i den omfattning som krävs för att bedöma 
om det finns väsentliga skillnader som kan 
vara skadliga för folkhälsa eller säkerhet. 
Etableringsmedlemsstatens behöriga 
myndigheter ska lämna dessa upplysningar 
i enlighet med artikel 56.”

huruvida tjänsteleverantören är lagligen 
etablerad i den medlemsstaten, följer god 
sed och inte har ådragit sig yrkesrelaterade 
disciplinära eller straffrättsliga påföljder. 
Vid kontroll av kvalifikationer får den 
mottagande medlemsstatens behöriga 
myndigheter av etableringsmedlemsstatens 
behöriga myndigheter begära upplysningar 
om tjänsteleverantörens utbildningskurser, 
i den omfattning som krävs för att bedöma 
om det finns väsentliga skillnader som kan 
vara skadliga för folkhälsa eller säkerhet. 
Den mottagande medlemsstaten kan 
bland annat beakta bevis eller intyg som 
erhållits inom ramen för de förfaranden 
som anges i artiklarna 49 a och 49 b.
Etableringsmedlemsstatens behöriga 
myndigheter ska lämna dessa upplysningar 
i enlighet med artikel 56.”

Or. fr

Motivering

Erkännande av kunskaper genom de mekanismer som anges i artiklarna 49 a och 49 b kan 
vara ett värdefullt verktyg för utvärdering av yrkeskunskaper.

Ändringsförslag 43
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkterna 1 och 2 
i denna artikel kan den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndighet vägra 
tillträde till och utövande av ett yrke för 
innehavare av ett kompetensbevis där de 
nationella kvalifikationer som krävs för 
utövandet av yrket på dess territorium 
klassificeras enligt artikel 11 d eller e.”

4. Genom undantag från punkterna 1 och 2 
i denna artikel kan den mottagande 
medlemsstatens behöriga myndighet vägra 
tillträde till och utövande av ett yrke för 
innehavare av ett kompetensbevis eller ett 
utbildningsbevis som inte är från 
åtminstone nivån under den nivå som 
krävs i den mottagande medlemsstaten,
där de nationella kvalifikationer som krävs 
för utövandet av yrket på dess territorium 
klassificeras enligt artikel 11 d eller e.”
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Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att återinföra en bestämmelse som gör det möjligt att undvika 
oproportionerliga nivåskillnader.

Ändringsförslag 44
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) I punkt 3 ska följande stycke införas 
efter första stycket:

utgår

”När det gäller notarieyrket får den 
mottagande medlemsstaten när den 
fastställer kompensationsåtgärden beakta 
de specifika aktiviteterna inom detta yrke 
på dess territorium, i synnerhet när det 
gäller vilken rätt som ska tillämpas.”

Or. fr

Motivering

Med tanke på den låga rörligheten och notarieyrkets karaktär med avseende på 
etableringsfrihet och notariers roll som tjänstemän vid åklagarmyndigheten i de flesta 
medlemsstater, är det inte nödvändigt att införa specifika bestämmelser.

Ändringsförslag 45  
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 14a (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Kapitel III – rubriken och bestämmelser

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a) Rubriken på kapitel III ska ersättas 
med följande:
Erkännande på grundval av samordning 
av […] kraven för utbildning
(Denna ändring berör hela kapitel III i 
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texten. Om ändringen antas ska hela texten 
anpassas i överensstämmelse härmed.)

Or. fr

Motivering

De utbildningskrav som ligger till grund för principen om automatiskt erkännande bör inte 
betraktas som minimikriterier, utan som en gemensam grund som syftar till regelbunden 
utveckling av höga kvalitetsstandarder.

Ändringsförslag 46
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15) I artikel 21 ska punkterna 4, 6 och 7 
utgå.

15) I artikel 21 ska punkt 4, punkt 6, 
andra och tredje stycket och punkt 7 utgå.

Or. fr

Motivering

Första stycket i punkt 6 bör återinföras med tanke på dess avgörande betydelse för hela 
systemet med automatiskt erkännande av examensbevis.

Ändringsförslag 47
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 17 – inledningen
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17) I artikel 22 ska följande andra stycke 
läggas till:

17) I artikel 22 ska led c och följande andra 
stycke läggas till:

Or. fr
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Ändringsförslag 48
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Vid tillämpning av första stycket b ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
från och med [ange dagen efter den dag 
som anges i artikel 3.1 första stycket] och 
därefter vart femte år, skicka offentligt 
tillgängliga rapporter till kommissionen 
och de övriga medlemsstaterna om sina 
fortbildningsförfaranden för läkare, läkare 
med specialistkompetens, sjuksköterskor 
med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, 
tandläkare, specialisttandläkare, 
veterinärer, barnmorskor och apotekare.”

”c) Medlemsstaterna ska se till att de 
institutioner som tillhandahåller en av 
dessa utbildningar minst var femte år från 
[datumet för detta direktiv ikraftträdande] 
genomgår en utvärdering med avseende 
på uppfyllandet av utbildningskraven som 
genomförs av ett organ som finns med i 
europeiska registret för kvalitetssäkring 
av högre utbildning, som sedan sänder 
resultatet till den berörda medlemsstaten 
och kommissionen.

Vid tillämpning av första stycket b ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
från och med [ange dagen efter den dag 
som anges i artikel 3.1 första stycket] och 
därefter vart femte år, skicka offentligt 
tillgängliga utvärderingsrapporter till 
kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna i syfte att optimera 
yrkesfortbildningssystemen för läkare, 
läkare med specialistkompetens, 
sjuksköterskor med ansvar för allmän 
hälso- och sjukvård, tandläkare, 
specialisttandläkare, veterinärer, 
barnmorskor och apotekare.”

Or. fr

Motivering

I direktivet kan även en mekanism införas för kvalitetskontroll av institutionernas 
utbildningar med avseende på kraven i direktivet, i syfte att fastställa fortbildningarnas 
verkliga värde. Dessutom bör målsättningen för utvärderingsrapporterna om fortbildning 
förtydligas.

Ändringsförslag 49
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 19 – led aa (nytt)
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Direktiv 2005/36/EG
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Punkt 2 ska ersättas av följande:
”2. Specialistläkarutbildningen ska 
omfatta teoretisk, praktisk och yrkesetisk 
utbildning vid universitet, 
universitetssjukhus eller i 
förekommande fall annan 
vårdinrättning som godkänts av 
behöriga myndigheter eller organ i detta 
syfte.
Medlemsstaterna ska se till att 
specialistläkarutbildningar ska vara i 
minst fem år, eller motsvara ett likvärdigt 
antal ECTS-meritpoäng. Utbildningen 
ska ske under kontroll av behöriga 
myndigheter eller organ. Den förutsätter 
personlig medverkan och 
ansvarstagande av den blivande 
specialistläkaren i verksamheten på 
avdelningen i fråga.”

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till en uppdatering av bestämmelserna om specialistläkarutbildning.

Ändringsförslag 50
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 19 – led b
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 25 – punkt 3a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3a. Medlemsstaterna får i sin nationella 
lagstiftning fastställa partiella befrielser 
från vissa moment i 
specialistläkarutbildningen, om dessa 
moment redan har fullgjorts som en del av 
ett annat specialistutbildningsprogram som 
förtecknas i punkt 5.1.3 i bilaga V, på 

”3a. Medlemsstaterna får i sin nationella 
lagstiftning fastställa partiella befrielser 
från vissa moment i 
specialistläkarutbildningen, om dessa 
moment redan har fullgjorts som en del av 
ett annat specialistutbildningsprogram som 
förtecknas i punkt 5.1.3 i bilaga V, på 
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villkor att yrkesutövaren redan har erhållit 
den tidigare specialistkvalifikationen i den 
medlemsstaten. Medlemsstaterna ska se till 
att de beviljade befrielserna inte motsvarar 
mer än en tredjedel av minimilängden på 
en specialistläkarutbildning enligt punkt 
5.1.3 i bilaga V.

villkor att yrkesutövaren redan har erhållit 
den tidigare specialistkvalifikationen. 
Medlemsstaterna ska se till att de beviljade 
befrielserna inte motsvarar mer än en 
tredjedel av minimilängden på en 
specialistläkarutbildning enligt punkt 5.1.3 
i bilaga V.

Or. fr

Motivering

En medlemsstat bör kunna erkänna en utbildning som partiellt erhållits i en annan 
medlemsstat.

Ändringsförslag 51
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 19 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter om anpassning av de 
minimilängder på utbildningen som avses 
i punkt 5.1.3 i bilaga V, med hänsyn till 
den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.”

”5. Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter om anpassning av de krav
på utbildningen som avses i punkt 5.1.3 i 
bilaga V, med hänsyn till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”

Or. fr

Ändringsförslag 52
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 20 – inledningen
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20) I artikel 26 ska andra stycket ersättas 
med följande:

20) Artikel 26 ska ersättas med följande:

Or. fr
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Ändringsförslag 53  
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 26 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”I syfte att uppdatera detta direktiv mot 
bakgrund av ändringar av nationell 
lagstiftning ska kommissionen i enlighet 
med artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter om tillägg av nya 
medicinska specialiseringar i punkt 5.1.3 i 
bilaga V, förutsatt att dessa är 
gemensamma för minst en tredjedel av 
medlemsstaterna.”

”De utbildningsbevis för specialistläkare 
som avses i artikel 21 har utfärdats av de 
behöriga myndigheter eller organ som
anges i punkt 5.1.2 i bilaga V och 
motsvarar för specialistutbildningen i 
fråga de aktuella benämningar som 
tillämpas i de olika medlemsstaterna och 
som framgår av punkt 5.1.3 i bilaga V.

I syfte att uppdatera detta direktiv mot 
bakgrund av ändringar av nationell 
lagstiftning ska kommissionen i enlighet 
med artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter om tillägg av nya 
medicinska specialiseringar i punkt 5.1.3 i 
bilaga V, förutsatt att dessa är 
gemensamma för minst en tredjedel av 
medlemsstaterna.”

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till en uppdatering av bestämmelserna om specialistläkarutbildning.

Ändringsförslag 54
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led b
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter om ändring av 
förteckningen i punkt 5.2.1 i bilaga V, i 

”Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 58a ha befogenhet att anta 
delegerade akter om ändring av 
förteckningen i punkt 5.2.1 i bilaga V, i 
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syfte att anpassa den till den 
utbildningsmässiga, vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen.”

syfte att anpassa den till den 
utbildningsmässiga, vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen, samt till 
utvecklingen av och framstegen för 
yrkesrollen.”

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till en uppdatering av bestämmelserna om skjutsköterskeutbildning.

Ändringsförslag 55
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22 – led c
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Utbildningen till sjuksköterska med 
ansvar för allmän hälso- och sjukvård ska 
omfatta minst tre års utbildning bestående 
av minst 4 600 timmars teoretisk och 
klinisk undervisning, varav den teoretiska 
undervisningen ska utgöra minst en 
tredjedel och den kliniska undervisningen 
minst hälften av den föreskrivna 
minimitiden för utbildningen.
Medlemsstaterna får ge partiell dispens för 
personer som genomgått en del av denna 
utbildning inom ramen för annan 
utbildning på minst motsvarande nivå.”

”Utbildningen till sjuksköterska med 
ansvar för allmän hälso- och sjukvård ska 
omfatta minst tre års utbildning, eller ett 
likvärdigt antal ECTS-meritpoäng,
bestående av minst 4 600 timmars teoretisk 
och klinisk undervisning, varav den 
teoretiska undervisningen ska utgöra minst 
en tredjedel och den kliniska 
undervisningen minst hälften av den 
föreskrivna minimitiden för utbildningen.
Medlemsstaterna får ge partiell dispens för 
personer som genomgått en del av denna 
utbildning inom ramen för annan 
utbildning på minst motsvarande nivå.”

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till en anpassning till införandet av hänvisningen till 
ECTS-meritpoäng för andra utbildningar.

Ändringsförslag 56
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 23a (nytt)
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Direktiv 2005/36/EG
Artikel 33b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23a) Följande artikel 33b ska införas:
”Artikel 33b
Övergångsbestämmelser
Från och med [inför datumet för detta 
direktivs ikraftträdande], förfogar 
medlemsstaterna över en period på sex år 
för att anpassa sitt utbildningssystem till 
de nya kraven i artikel 31.1, i fråga om 
den allmänna skolutbildningens 
varaktighet.”

Or. fr

Ändringsförslag 57
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 24 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 34 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Den grundläggande tandläkarutbildningen 
ska omfatta minst fem års studier på heltid 
med teoretisk och praktisk undervisning, 
eller ett likvärdigt antal ECTS-meritpoäng, 
och ska minst inbegripa den 
utbildningsplan som anges i punkt 5.3.1 i 
bilaga V, vid universitet eller högskola som 
tillerkänts likvärdig ställning eller under 
tillsyn av ett universitet.

”Den grundläggande tandläkarutbildningen 
ska omfatta minst fem års studier på heltid, 
eller ett likvärdigt antal ECTS-meritpoäng, 
vilket motsvarar minst 5 000 teoretiska 
och praktiska undervisningstimmar, och 
ska minst inbegripa den utbildningsplan 
som anges i punkt 5.3.1 i bilaga V, vid 
universitet eller högskola som tillerkänts 
likvärdig ställning eller under tillsyn av ett 
universitet.

Or. fr

Motivering

Det antal undervisningstimmar som ska ingå ska anges för att inte deltidsutbildningar som 
kan visa sig bristfälliga ska kunna erkännas.
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Ändringsförslag 58
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 27 – led ba (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Punkt 3 ska ersättas med följande:
”3. Utbildningen ska garantera att den 
blivande barnmorskan har förvärvat 
följande kunskaper och färdigheter:
a) Tillräckliga kunskaper om de 
vetenskaper som 
barnmorskeverksamheten bygger på, 
särskilt obstetrik, gynekologi och vård av 
för tidigt födda barn.
b) Tillräckliga kunskaper om yrkesetik 
och lagstiftning som rör yrket.
c) Ingående kunskaper om biologiska 
funktioner, obstetrisk och neonatal 
anatomi och fysiologi, psykologi samt 
farmakologi samt kunskaper om 
sambandet mellan människans 
hälsotillstånd, hennes fysiska och sociala 
miljö och hennes beteende.
d) Tillräcklig klinisk erfarenhet som 
förvärvats på godkända institutioner 
under handledning av personal med 
behörighet som barnmorska och på 
obstetrikens område.
e) Tillräcklig insikt i utbildning av hälso-
och sjukvårdspersonal och erfarenhet av 
samarbete med sådan personal.”

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till en uppdatering av bestämmelserna om utbildning till 
barnmorska.
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Ändringsförslag 59
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 28
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 41 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Utbildning på heltid till barnmorska 
under minst tre år.

a) Utbildning på heltid till barnmorska 
under minst tre år, omfattande minst 5 000 
teoretiska och praktiska 
undervisningstimmar, eller ett likvärdigt 
antal ECTS-meritpoäng.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till en uppdatering av bestämmelserna om utbildning till barnmorska 
och till en anpassning till införandet av hänvisningen till ECTS-meritpoäng för andra 
utbildningar.

Ändringsförslag 60
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 28
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 41 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Utbildning på heltid till barnmorska 
under minst två år bestående av minst 
3 600 timmar, som förutsätter innehav av 
bevis på formella kvalifikationer som 
sjuksköterska med ansvar för allmän hälso-
och sjukvård enligt punkt 5.2.2 i bilaga V.

b) Utbildning på heltid till barnmorska 
under minst två år bestående av minst 
3 600 timmar, eller ett likvärdigt antal 
ECTS-meritpoäng, som förutsätter 
innehav av bevis på formella 
kvalifikationer som sjuksköterska med 
ansvar för allmän hälso- och sjukvård 
enligt punkt 5.2.2 i bilaga V.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till en anpassning till införandet av hänvisningen till 
ECTS-meritpoäng för andra utbildningar.
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Ändringsförslag 61
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 28
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 41 – punkt 1 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utbildning på heltid till barnmorska 
under minst 18 månader bestående av 
minst 3 000 timmar, som förutsätter 
innehav av bevis på formella 
kvalifikationer som sjuksköterska med 
ansvar för allmän hälso- och sjukvård 
enligt punkt 5.2.2 i bilaga V och som 
åtföljs av ettårig yrkespraktik, för vilken ett 
intyg utfärdats i enlighet med punkt 2.”

c) Utbildning på heltid till barnmorska 
under minst 18 månader bestående av 
minst 3 000 timmar, eller motsvarande ett 
likvärdigt antal ECTS-meritpoäng, som 
förutsätter innehav av bevis på formella 
kvalifikationer som sjuksköterska med 
ansvar för allmän hälso- och sjukvård 
enligt punkt 5.2.2 i bilaga V och som 
åtföljs av ettårig yrkespraktik, för vilken ett 
intyg utfärdats i enlighet med punkt 2.”

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till en anpassning till införandet av hänvisningen till 
ECTS-meritpoäng för andra utbildningar.

Ändringsförslag 62
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 28a (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28a) Artikel 42 ska ersättas med följande:
”Artikel 42
Utövande av yrkesverksamhet som 
barnmorska
1. Bestämmelserna i detta avsnitt ska 
tillämpas på självständigt utövad 
verksamhet som barnmorska så som 
denna definieras av varje medlemsstat, 
om inte annat föreskrivs i punkt 2, och 
utövas under de yrkestitlar som anges i 
punkt 5.5.2 i bilaga V.
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2. Medlemsstaterna ska se till att 
barnmorskorna åtminstone får tillträde 
till och rätt att utöva följande 
verksamhet:
a) Ge korrekt information och 
användbara råd om kvinnors 
reproduktiva hälsa, däribland 
familjeplanering.
b) Diagnostisera graviditet; utvärdera
och övervaka en normal graviditet; 
utföra de nödvändiga undersökningarna.
c) Rekommendera och föreskriva de 
undersökningar som är nödvändiga för 
att så tidigt som möjligt upptäcka 
riskgraviditeter.
d) Utarbeta fullständiga förberedande 
program för föräldraskap och förlossning.
e) Ta hand om och bistå modern under 
förlossningen och födseln och övervaka 
fostrets tillstånd i livmodern genom 
lämpliga kliniska och tekniska medel.
f) Leda spontanförlossningar och vid 
behov utföra episiotomi och suturering 
samt assistera vid sätesförlossning.
g) Känna igen varningssignaler om 
onormala tillstånd hos modern eller 
barnet, som kräver att en 
specialistläkare ingriper, och vid behov 
bistå denne; vidta nödvändiga 
krisåtgärder när läkare inte finns till 
hands, särskilt manuellt avlägsnande av 
placenta, eventuellt följt av manuell 
undersökning av livmodern.
h) Undersöka och ta hand om det 
nyfödda barnet; ta alla initiativ som 
krävs och eventuellt genomföra 
omedelbar återupplivning.
i) Ta hand om och övervaka moderns 
återhämtning efter förlossningen och ge 
modern all nödvändig information om 
spädbarnsvård så att hon kan ge det 
nyfödda barnet bästa möjliga 
utveckling.
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j) Utföra behandling som ordinerats av 
läkare och förskriva de nödvändiga 
läkemedlen för utövandet av 
barnmorskeyrket.
k) Sammanställa alla de kliniska och 
juridiska handlingar som behövs.”

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till en uppdatering av bestämmelserna om utbildning till 
barnmorska.

Ändringsförslag 63
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 30 – led a
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 44 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Vid utgången av den teoretiska och 
praktiska undervisningen, sex månaders 
praktiktjänstgöring på ett apotek som är 
öppet för allmänheten eller på ett sjukhus 
under tillsyn av sjukhusets farmaceutiska 
avdelning.

b) Under eller vid utgången av den 
teoretiska och praktiska undervisningen, 
sex månaders praktiktjänstgöring på ett 
apotek som är öppet för allmänheten eller 
på ett sjukhus under tillsyn av sjukhusets 
farmaceutiska avdelning.

Or. fr

Motivering

Eftersom utbildningarna är olika utformade i de olika medlemsstaterna, bör det finnas ett 
inslag av självbestämmande.

Ändringsförslag 64
Förslag till direktiv
Artikel 1 - punkt 31 – inledningen
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31) I artikel 45.2 ska följande led h läggas 31) Artikel 45.2 ska ersättas med följande:



PR\909378SV.doc 45/60 PE494.470v01-00

SV

till:

Or. fr

Ändringsförslag 65
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 31
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 45 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Rapportering om farmaceutiska 
produkters biverkningar till de behöriga 
myndigheterna.”

”2. Medlemsstaterna ska se till att 
innehavare av ett utbildningsbevis i 
farmaci som utfärdats av ett universitet 
eller motsvarande institution och som 
uppfyller villkoren i artikel 44 får tillträde 
till och rätt att utöva åtminstone den 
verksamhet som anges nedan, med 
förbehåll för eventuella krav på 
kompletterande yrkeserfarenhet.
a) Galenisk utveckling av läkemedel,
b) framställning och kontroll av 
läkemedel,
c) laboratoriekontroll av läkemedel,
d) lagring, förvaring och distribution av 
läkemedel i partihandelsledet,
e) anskaffning, beredning, kontroll, 
lagring och utlämning av läkemedel på 
apotek som är öppna för allmänheten,
f) beredning, kontroll, lagring och 
utlämning av läkemedel på sjukhus,
g) uppföljning av läkemedelsbehandling 
och spridning av information och råd om 
läkemedel och hälsorelaterade frågor,
h) rapportering om farmaceutiska 
produkters biverkningar till de behöriga 
myndigheterna,
i) individuell uppföljning av patienter 
under självmedicinering,
j) bidrag till institutionella 
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folkhälsokampanjer.”

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till en uppdatering av bestämmelserna om utbildning av 
farmaceuter.

Ändringsförslag 66
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utbildningen till arkitekt ska omfatta 
minst sex år eller ett likvärdigt antal 
ECTS-meritpoäng. Utbildningen i en 
medlemsstat ska innefatta något av 
följande:

1. Utbildningen till arkitekt ska omfatta 
minst sex år. Utbildningen i en 
medlemsstat ska innefatta något av 
följande:

Or. fr

Motivering

Hänvisningen till ECTS-meritpoäng ska omfatta teoretisk utbildning..

Ändringsförslag 67
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Minst fyra års studier på heltid vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som 
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå och minst två år avlönad 
praktik.

a) Minst fyra års studier på heltid eller ett 
likvärdigt antal ECTS-meritpoäng vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som 
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå som ger en formell 
kompetens och minst två år avlönad 
praktik för praktisk utbildning som ger en 
yrkeskvalifikation.
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Or. fr

Ändringsförslag 68
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Minst fem års studier på heltid vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som 
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå och minst ett år avlönad 
praktik.

b) Minst fem års studier på heltid eller ett 
likvärdigt antal ECTS-meritpoäng vid 
universitet eller jämförbar läroanstalt som 
avslutas med en godkänd examen på 
universitetsnivå som ger en formell 
kompetens och minst ett år avlönad praktik 
för praktisk utbildning som ger en 
yrkeskvalifikation.

Or. fr

Ändringsförslag 69
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den avlönande praktiken ska bedrivas i 
en medlemsstat under tillsyn av personer 
som ger tillräckliga garantier avseende 
deras förmåga att tillhandahålla praktisk 
utbildning. Praktiken ska bedrivas efter 
det att de studier som avses i punkt 1 
slutförts. Slutförandet av den avlönade 
praktiken ska styrkas i ett intyg som 
åtföljer beviset på formella kvalifikationer.

3. Den avlönande praktiken ska bedrivas i 
en medlemsstat, under tillsyn av en 
arkitekt, en person eller ett organ som 
godkänts av en behörig myndighet och 
som på lämpligt sätt har kontrollerat deras 
förmåga att tillhandahålla praktisk 
utbildning. Slutförandet av den avlönade 
praktiken ska styrkas i ett intyg som 
utfärdats av en behörig myndighet och 
som åtföljer beviset på formella 
kvalifikationer.

Or. fr
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Ändringsförslag 70
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 38
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 53 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”En medlemsstat ska säkerställa att alla
kontroller av språkkunskaper utförs av en 
behörig myndighet efter det att de beslut 
som avses i artikel 4d och artiklarna 7.4 
och 51.3 har fattats och när det finns 
allvarliga och konkreta tvivel om att 
yrkesutövaren har tillräckliga 
språkkunskaper för det yrke han eller hon 
avser att utöva.

”En medlemsstat ska säkerställa att all 
granskning av språkkunskaper utförs 
under överinseende av en behörig 
myndighet efter det att de beslut som avses 
i artikel 4d och artiklarna 7.4 och 51.3 har 
fattats och när det finns allvarliga och 
konkreta tvivel om att yrkesutövaren har 
tillräckliga språkkunskaper för det yrke han 
eller hon avser att utöva.

Or. fr

Motivering

Begreppet granskning är bredare än begreppet kontroll, och den behöriga myndigheten bör 
kunna delegera genomförandet av denna granskning.

Ändringsförslag 71
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 38
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 53 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om yrken med konsekvenser för 
patientsäkerheten får medlemsstaterna ge 
rätten att kontrollera språkkunskaper för 
samtliga berörda yrkesutövare, om det 
uttryckligen föreskrivs i det nationella 
hälso- och sjukvårdssystemet, till de 
behöriga myndigheterna eller, i fråga om 
egenföretagare som inte är knutna till det 
nationella hälso- och sjukvårdssystemet, 
till representativa nationella 
patientorganisationer.

I fråga om yrken med konsekvenser för 
folkhälsan och patientsäkerheten får 
medlemsstaterna ge de behöriga 
myndigheterna rätten att granska
språkkunskaper för samtliga berörda 
yrkesutövare. Granskningen av 
språkkunskaper syftar till att fastställa 
yrkesutövarens kommunikationsförmåga, 
såväl muntligt som skriftligt, inom ramen 
för vad som är nödvändigt för utövandet 
av hans/hennes yrkesverksamhet, framför 
allt med avseende på patientsäkerhet och 
skydd av folkhälsan.
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Or. fr

Motivering

Begreppet granskning är bredare än begreppet kontroll, och den behöriga myndigheten bör 
vara den enda instansen med behörighet att begära granskning. Dessutom bör villkor för 
granskningen fastställas.

Ändringsförslag 72
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 38
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 53 –stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla kontroller av språkkunskaper ska vara 
begränsade till kunskap om ett av den 
berörda medlemsstatens officiella språk 
enligt den berörda personens val, och ska 
stå i proportion till den verksamhet som 
ska utövas och vara gratis för 
yrkesutövaren. Den berörda personen ska 
ha rätt att överklaga sådana kontroller hos 
nationella domstolar.”

All granskning av språkkunskaper ska vara
begränsade till kunskap om ett av den 
berörda medlemsstatens officiella språk 
enligt den berörda personens val, och ska 
stå i proportion till den verksamhet som 
ska utövas och vara gratis för 
yrkesutövaren. Den berörda personen ska 
ha rätt att överklaga sådana kontroller hos 
nationella domstolar.”

Or. fr

Motivering

Begreppet granskning är bredare än begreppet kontroll.

Ändringsförslag 73
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 39
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 55a – rubriken 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Erkännande av avlönad praktik Erkännande av praktik

Or. fr
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Motivering

Det bör preciseras exakt vilken praktik som berörs, eftersom praktik inte nödvändigtvis är 
avlönad. 

Ändringsförslag 74
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 39
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 55a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med beviljande av tillträde till 
ett reglerat yrke ska 
ursprungsmedlemsstaten erkänna avlönad
praktik som bedrivits i en annan 
medlemsstat och intygas av en behörig 
myndighet i den medlemsstaten.”

I samband med beviljande av tillträde till 
ett reglerat yrke ska 
ursprungsmedlemsstaten erkänna praktik 
som ingår i en utbildningskurs för ett 
reglerat yrke, oavsett om den är ett krav 
för att få utöva detta yrke eller inte, och 
som bedrivits i en annan medlemsstat och 
intygas av en behörig myndighet i den 
medlemsstaten.”

Or. fr

Motivering

Det bör preciseras exakt vilken praktik som berörs, eftersom praktik inte nödvändigtvis är 
avlönad. 

Ändringsförslag 75
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 39a (nytt)
2011/0534
Artikel 55b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

39a) I avdelning IV ska artikel 55b 
införas:
”Artikel 55b
Kontroll efter en lång period av icke-
utövande
För en yrkesutövare vars kvalifikationer 
har godkänts i enlighet med punkterna 
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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 och 5.7.1, men som inte 
kan intyga att han/hon utövat ett yrke 
under de fyra år som föregår begäran om 
etablering eller förnyelse av 
deklarationen, kan den mottagande 
medlemsstaten, vid konkreta tvivel om 
kunskaps-, kompetens- och 
kapacitetsnivån och om det föreligger en 
risk för patienterna eller konsumenterna, 
ge den behöriga myndigheten tillstånd att 
kräva kompletterande kontroller, på 
villkor att dessa är proportionerliga, icke-
diskriminerande och kostnadsfria för 
yrkesutövaren. Den berörda personen ska 
ha rätt att överklaga sådana kontroller 
hos nationella domstolar.”

Or. fr

Motivering

Med hänsyn till rätten till yrkesutövande och för att garantera en hög säkerhet för patienterna 
och konsumenterna, bör en mekanism för granskning av kompetens övervägas för 
yrkesutövare vars kvalifikationer tidigare har godkänts men som inte har utövat sitt yrke 
under en lång period.

Ändringsförslag 76
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 41
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 56 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”De behöriga myndigheterna i den 
mottagande medlemsstaten och 
ursprungsmedlemsstaten ska utbyta 
information om disciplinära åtgärder eller 
straffrättsliga påföljder som införts eller 
andra allvarliga, specifika omständigheter 
som kan ha följder för utövandet av 
verksamhet enligt detta direktiv, med 
iakttagande av lagstiftningen om skydd av 
personuppgifter enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 95/46/EG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 

”De behöriga myndigheterna i den 
mottagande medlemsstaten och 
ursprungsmedlemsstaten ska utbyta 
information om disciplinära åtgärder eller 
straffrättsliga påföljder som införts eller 
andra allvarliga, specifika omständigheter 
som kan leda till indragning av rätten att 
utöva verksamhet enligt detta direktiv, med 
iakttagande av lagstiftningen om skydd av 
personuppgifter enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 95/46/EG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
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2002/58/EG*.” 2002/58/EG*.”

Or. fr

Motivering

Myndigheterna ska endast informeras om fall som kan leda till att rätten till yrkesutövande 
dras in.

Ändringsförslag 77
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 41a (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 56 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

49a) Följande punkt 4a ska läggas till 
artikel 56:
”4a. Medlemsstaterna ska med stöd av 
kommissionen ge de behöriga 
myndigheterna lämplig utbildning och 
stöd för att kunna använda IMI-systemet, 
och framför allt de nya förfaranden som 
föreskrivs i detta direktiv.”

Or. fr

Ändringsförslag 78
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 42
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 56a – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Allmänpraktiserande läkare som 
innehar ett examensbevis som avses i 
punkt 5.1.4 i bilaga V.

a) Läkare med en grundutbildning i 
medicin som innehar ett examensbevis som 
avses i punkt 5.1.1 i bilaga V.

Or. fr
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Ändringsförslag 79
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 42
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 56a – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Läkare med specialistkompetens som 
innehar en yrkestitel som avses i punkt
5.1.3 i bilaga V.

b) Allmänpraktiserande läkare och läkare 
med specialistkompetens som innehar en 
yrkestitel som avses i punkterna 5.1.3 och 
5.1.4 i bilaga V.

Or. fr

Ändringsförslag 80
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 42
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 56a – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Yrkesutövare som erkänts i enlighet 
med avdelning III, kapitel I och som 
anges i artikel 10 b, med undantag för 
arkitekter.

Or. fr

Motivering

Varningsmekanismen bör omfatta alla berörda yrkesutövare, oavsett hur deras kvalifikationer 
erkänts.

Ändringsförslag 81
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 42
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 56a – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De uppgifter som avses i första stycket ska 
lämnas senast tre dagar efter dagen för 

De uppgifter som avses i första stycket ska 
lämnas omedelbart, och i varje fall senast 
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antagande av beslutet om att förbjuda den 
berörda yrkesutövaren att utöva 
yrkesverksamhet.

48 timmar efter dagen för antagande av 
beslutet om att förbjuda den berörda 
yrkesutövaren att utöva yrkesverksamhet.

Or. fr

Motivering

Av säkerhetsskäl ska uppgifterna lämnas snarast möjligt.

Ändringsförslag 82
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 42
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 56a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Bestämmelserna i punkt 1 avser även 
yrkesutövare som brukat eller försökt 
bruka förfalskningar vid begäran om 
erkännande av kvalifikationer.

Or. fr

Motivering

Varningsmekanismen vid indragen rätt till yrkesutövande bör kompletteras med en varning 
om yrkesutövare som gjort sig skyldiga till bedrägeriförsök.

Ändringsförslag 83
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 43
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska sörja för att den 
information som avses i punkt 1 
tillhandahålls användarna på ett tydligt och 
heltäckande sätt, att den är lättillgänglig 
även på distans och på elektronisk väg och 
att den hålls aktuell.

2. Medlemsstaterna ska sörja för att den 
information som avses i punkt 1 
tillhandahålls användarna på ett tydligt och 
heltäckande sätt, att den är lättillgänglig 
även på distans och på elektronisk väg och 
att den uppdateras så snabbt som möjligt.

Or. fr
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Ändringsförslag 84
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 43
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 57 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att de enda 
kontaktpunkterna och de behöriga 
myndigheterna reagerar så snabbt som 
möjligt på varje begäran om information 
som riktas till den enda kontaktpunkten. 
För detta ändamål kan de också hänvisa en 
sådan begäran om information till de 
stödcentrum som avses i artikel 57b och 
informera de berörda medborgarna om 
detta.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 85
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 43
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 57 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
vidta kompletterande åtgärder för att 
säkerställa att de enda kontaktpunkterna 
gör den information som avses i punkt 1 
tillgänglig på andra officiella språk i 
unionen. Detta ska inte inverka på 
medlemsstaternas lagstiftning om 
språkanvändning på deras territorier.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr
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Ändringsförslag 86
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 47
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 58a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska inom ramen för 
utarbetandet av delegerade akter, 
genomföra samråd med de berörda 
parterna, bland annat behöriga 
myndigheter, branschorganisationer, 
företrädare för akademiska institutioner 
och arbetsmarknadens parter.

Or. fr

Motivering

Ett insynsvänligt förfarande som bygger på samråd bör tillämpas vid antagandet av 
delegerade akter.

Ändringsförslag 87
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 48
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 59 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
lämna en förteckning över befintliga 
reglerade yrken enligt deras nationella 
lagstiftning senast den [dagen för 
utgången av införlivandeperioden]. Alla 
ändringar av denna förteckning över 
reglerade yrken ska också meddelas 
kommissionen utan dröjsmål. 
Kommissionen ska inrätta och upprätthålla 
en allmänt tillgänglig databas över dessa 
uppgifter.

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
lämna en förteckning över befintliga 
reglerade yrken enligt deras nationella 
lagstiftning senast den [ett år efter detta 
direktivs ikraftträdande]. Alla ändringar 
av denna förteckning över reglerade yrken 
ska också meddelas kommissionen utan 
dröjsmål. Kommissionen ska inrätta och 
upprätthålla en allmänt tillgänglig databas 
över dessa uppgifter.

Or. fr
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Ändringsförslag 88
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 48a (nytt)
Direktiv 2005/36/EG
Artikel 60 – punkterna 3 och 4 (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

48a) I artikel 60 ska följande punkter 
läggas till som punkterna 3 och 4:
”3. Från och med [datumet för detta 
direktivs ikraftträdande], ska 
kommissionen var tredje år rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
resultatet av en regelbunden översyn av 
bestämmelserna i bilaga V till detta 
direktiv, i enlighet med målen och kraven 
på anpassningar i artiklarna 24.4, 25.5, 
26.2, 31.2, 31.7, 34.2, 34.4, 35.4, 38.1, 
38.4, 40.1, 40.4, 44.2, 44.4 och 46.4.
4. Senast [två år efter detta direktivs 
ikraftträdande] ska kommissionen lägga 
fram en rapport om möjligheten att 
bevara de specifika bestämmelserna i 
artiklarna 33.2, 33.3 och 33a.”

Or. fr

Motivering

Den regelbundna uppdateringen av bestämmelserna i bilaga V är av avgörande betydelse när 
det gäller att garantera en hög utbildningsnivå och ett ömsesidigt förtroende mellan 
medlemsstaterna.
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MOTIVERING

Yrkesmässig rörlighet är centralt för konkurrenskraften och sysselsättningen inom EU, och en 
målsättning för Europa 2020-strategin och inremarknadsakten. I brist på enkla och tydliga 
regler för erkännande av yrkeskvalifikationer är den yrkesmässiga rörligheten dock 
begränsad, samtidigt som en rättslig ram i detta hänseende infördes inom EU redan på 
1970-talet. Den stora merparten av medborgarnas kontakter med ”Solvit”-stödcentrumen 
avser således deras svårigheter att få sina kvalifikationer erkända för att kunna utöva sitt yrke 
i en annan EU-medlemsstat.

Den grundläggande rätten till fri rörlighet bör vara en självklarhet, och detta 
lagstiftningsförslag bör bidra till denna strävan genom att förenkla förfarandena för de 
medborgare som vill förflytta sig, samtidigt som en hög kvalitets- och säkerhetsnivå bör 
garanteras för konsumenterna, patienterna, arbetstagarna och alla EU-medborgare och 
förtroendet mellan medlemsstaterna bör öka.

Denna förenkling och detta förtroende bör även nås genom en regelbunden anpassning av de 
gemensamma utbildningskraven för yrken som omfattas av automatiskt erkännande, och på 
sikt genom en ökning av dessa yrken, som endast uppgår till sju av över 800 reglerade yrken 
inom EU. 

Denna strävan hänger samman med den utveckling som inleddes genom Bolognaprocessen 
mot en gradvis och smidig tillnärmning av utbildningskriterierna och 
utbildningsdefinitionerna, samtidigt som de berörda staterna och utbildningsinstitutionerna 
har full frihet när det gäller utbildningens organisation. Förbättringen av erkännandet av 
kvalifikationer bör utgå från denna grund och bör moderniseras genom en så öppen samråds-
och samordningsprocess som möjligt mellan de behöriga myndigheterna, 
branschorganisationer, akademiska institutioner och arbetsmarknadens parter.

Detta arbete kommer att innebära en stor utmaning för utvecklingen av den inre marknadens 
potential och för själva det europeiska medborgarskapets existens. Förslaget till omarbetning 
utgör i detta avseende och efter antagandet av inremarknadsakten en av de tolv insatser som 
syftar till att skapa tillväxt och öka EU-medborgarnas förtroende. 

Föredraganden stöder därför kommissionens förslag, som innehåller viktiga idéer om hur 
denna utmaning kan mötas, framför allt skapandet av ett yrkeskort, vilket föredraganden 
förespråkat sedan 2007. Den goda samarbets- och diskussionsandan mellan de berörda 
institutionerna och parterna under utarbetandet av detta förslag bör för övrigt betonas, 
eftersom den gjort det möjligt att utarbeta en sammanhängande text som på det stora hela 
tagits emot väl, även om vissa viktiga områden fortfarande måste förbättras.

FÖRENKLAT FÖRFARANDE

Föredraganden välkomnar införandet av ett frivilligt system med yrkeskort. Detta förfarande, 
som bör komplettera det traditionella systemet, bygger på IMI-nätverket och är därför 
fullständigt virtuellt. Förfarandet syftar till att förenkla för såväl yrkesutövarna som de 
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behöriga myndigheterna, och ska samtidigt garantera en hög tillförlitlighet hos de uppgifter 
som lämnas och en bättre kommunikation mellan medlemsstaterna, vilket bör bidra till att 
skapa ett ömsesidigt förtroende. 

Under den inledande fasen av systemets genomförande bör handläggningstiden emellertid 
förlängas för att garantera ett optimalt funktionssätt och en högre tjänstekvalitet. Utbildningar 
i användningen av de nya funktionerna i IMI bör även hållas. Vid sidan av dessa praktiska 
aspekter bör det betonas att det europeiska yrkeskortet kan utgöra en viktig symbol och vara 
ett effektivt verktyg för det europeiska medborgarskapet.

Bristerna i det aktuella systemet vållar stora bekymmer för och skapar frustration hos de 
personer som vill utnyttja sin rätt till rörlighet. För att stödja dessa personer är det viktigt att 
ge dem tillgång till tillförlitliga och effektiva informationskällor som kan påskynda 
förfarandena. I det syftet anser föredraganden att det är oumbärligt att stärka stödcentrumens 
roll och inrätta gemensamma kontaktpunkter på hela EU:s territorium som är tillgängliga för 
alla yrkesutövare.

GARANTERA TILLFÖRLITLIGHET, KVALITET OCH SÄKERHET

Ett av de främsta hindren för rörligheten är bristen på förtroende hos konsumenter, patienter, 
behöriga myndigheter och yrkesutövare. Denna misstro hänger samman med skillnaderna i 
fråga om utbildning, metoderna och villkoren för yrkesutövande och den bristande kunskapen 
om dessa skillnader. Bristen på förtroende är särskilt påtaglig inom yrken som omfattas av 
automatiskt erkännande, samtidigt som de gemensamma minimiutbildningskraven i teorin 
garanterar en god kvalifikationsnivå. 

Förslaget omfattar flera sätt att förbättra situationen, bland annat omfattande användning av 
möjligheterna med IMI-systemet och yrkeskortet. Det rör sig framför allt om godkännande av 
dokument av ursprungsmedlemsstatens myndighet och om användning av 
varningsmekanismen vid indragen rätt till yrkesutövande, vilken även bör omfatta 
yrkesutövare som brukat förfalskningar vid begäran om erkännande.

Mer allmänt kan det ömsesidiga förtroendet för kvalifikationsnivåerna ökas genom 
regelbunden uppdatering och skärpning av utbildningskraven, vilket förutsätter regelbundna 
samråd med de berörda parterna i syfte att anpassa bilagorna med fullt beaktande av rätten att 
besluta om organisationen av utbildningarna. 

I det syftet välkomnar föredraganden förslagen om uppdatering av utbildningarna till 
sjuksköterska, barnmorska, farmaceut och arkitekt, dock med beaktande av de 
anpassningssvårigheter som detta kan innebära i vissa medlemsstater.

För yrken som inte omfattas av automatiskt erkännande väcker de nya bestämmelserna om 
gemensamma utbildningsramar och utbildningsprov många förhoppningar, mot bakgrund av 
misslyckandet med den befintliga mekanismen med en gemensam plattform. Föredraganden 
anser att dessa verktyg, om de används på rätt sätt inom ramen för ett brett samråd, kan utgöra 
en effektiv övergång mellan det allmänna systemet och automatiskt erkännande, och 
därigenom underlätta rörligheten och samtidigt garantera en hög kvalitetsnivå och ett stort 
ömsesidigt förtroende.



PE494.470v01-00 60/60 PR\909378SV.doc

SV

I direktivet kan även en mekanism för kvalitetskontroll av institutionernas utbildningar införas 
med avseende på kraven i direktivet, i syfte att fastställa fortbildningarnas verkliga värde. 

Med hänsyn till rätten till yrkesutövande är kontroll av språkkunskaper en nödvändig garanti 
för medborgarnas, och särskilt patienternas, säkerhet. En mekanism för kvalitetskontroll av 
institutionernas utbildningar bör även införas med avseende på kraven i direktivet, i syfte att 
fastställa fortbildningarnas verkliga värde.

Föredraganden anser däremot att bestämmelser om exempelvis partiellt tillträde eller utökad 
giltighet för obligatoriska underrättelser till två år kan skapa osäkerhet och ovisshet. 
Medlemsstaterna bör därför kunna välja att inte tillämpa principen om partiellt tillträde till 
alla yrken med konsekvenser för folkhälsa, säkerhet, eller hälsoskydd. Dessutom bör 
handläggningstiden förlängas under den inledande fasen av systemets genomförande för att 
garantera ett optimalt funktionssätt och tjänster av högre kvalitet. 

Under denna finansiella, ekonomiska och sociala kris som saknar motstycke sedan EU:s 
inrättande måste unionen eftersträva en ny anda av dynamism och innovation med 
utgångspunkt i värdena enighet, mångfald och solidaritet. För många EU-medborgare, särskilt 
ungdomar, bland vilka arbetslösheten är oroväckande hög, kan yrkesmässig rörlighet vara en 
nödvändighet för att skapa en framtid och återfå förtroendet för EU-projektet. 

Denna omarbetning ska syfta till att visa medlemsstaterna, med respekt för subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, att EU-lagstiftningen tillför ett verkligt mervärde till 
politikområden med central betydelse för medborgarnas dagliga liv, och bidrar till att stärka 
medborgarskapet och demokratin inom EU.


