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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Komisija namerava vzpostaviti strukturiran postopek za preskus sorazmernosti novih določb, 

ki jih države članice sprejemajo za ureditev reguliranih poklicev. 

Zdravstveni delavci opravljajo javno službo, in posebna narava njihovega dela je po mnenju 

pripravljavke mnenja v predlogu direktive ni dovolj upoštevana, zato predlagamo izključitev 

zdravstvenih poklicev iz področja uporabe tega besedila. 

V mnenju je upoštevano, kar želi Komisija doseči, in to, da zahteva glede sorazmernosti, 

predvidena s členom 59 Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, velja tudi 

za ukrepe, povezane z zdravstvenimi poklici. Vseeno pa je zapisano, da določbe direktive ne 

zadoščajo in da jih ne bi smeli zapletati z uvajanjem sistematičnega predhodnega preskusa 

sorazmernosti. 

Pripravljavka mnenja se zaveda, da se nekatere države članice pri uresničevanju načela 

sorazmernosti srečujejo s težavami, in razume željo Komisije, da bi natančneje opredelila 

pravila. V tem primeru pa meni, da so predlogi Komisije glede zdravstvenih delavcev in 

varstva javnega zdravja izvedbeno prezapleteni in preveč birokratski. Za ureditev posameznih 

težav bi bilo neumestno sprejemati tako strogo horizontalno zakonodajo. 

 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za notranji trg in varstvo 

potrošnikov kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7a) Zagotoviti je treba, da bodo države 

članice strogo upoštevale svoje 

odgovornosti, določene v členu 168 

Pogodbe o delovanju Evropske unije 

(PDEU), pri opredeljevanju svoje 

zdravstvene politike in pri tem, kako 

znotraj reguliranih poklicev organizirajo 

in zagotavljajo zdravstvene storitve in 

zdravstveno oskrbo. V ta namen bi bilo 

treba te regulirane poklice izključiti s 

področja uporabe te direktive. 
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Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Upravičenost in sorazmernost 

morajo dokazati države članice. Razloge za 

regulacijo, ki jo država članica uveljavlja 

na podlagi utemeljitve, bi zato morali 

spremljati analiza ustreznosti in 

sorazmernosti ukrepa, ki ga je sprejela 

navedena država, in posebni dokazi, ki 

utemeljijo njene trditve. 

(9) Upravičenost in sorazmernost 

morajo dokazati države članice. Razloge za 

regulacijo, ki jo država članica uveljavlja 

na podlagi utemeljitve, bi zato morali 

spremljati analiza ustreznosti in 

sorazmernosti ukrepa, ki ga je sprejela 

navedena država, in posebni dokazi, ki 

utemeljijo njene trditve. Države članice bi 

morale imeti možnost, da nemudoma 

sprejmejo ukrepe na področju zdravstvene 

oskrbe, za katere menijo, da so potrebni za 

zaščito javnega zdravja. 

 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Kadar je pogoj za začetek 

opravljanja in opravljanje nekaterih 

zaposlitvenih ali samozaposlitvenih 

dejavnosti skladnost z nekaterimi 

določbami v zvezi s posebnimi poklicnimi 

kvalifikacijami, ki jih neposredno ali 

posredno določijo države članice, je treba 

zagotoviti, da so take določbe utemeljene s 

cilji javnega interesa, kot so tisti v smislu 

Pogodbe, namreč javni red, javna varnost 

in javno zdravje, ali pomembnimi razlogi, 

ki se nanašajo na splošni interes, ki jih kot 

takšne priznava sodna praksa Sodišča. 

Treba je zagotoviti, da so cilji javnega 

interesa ustrezno opredeljeni, da se določi 

intenzivnost regulacije. Da bi se na primer 

zagotovila visoka stopnja zaščite javnega 

zdravja, bi morale imeti države članice 

(12) Kadar je pogoj za začetek 

opravljanja in opravljanje nekaterih 

zaposlitvenih ali samozaposlitvenih 

dejavnosti skladnost z nekaterimi 

določbami v zvezi s posebnimi poklicnimi 

kvalifikacijami, ki jih neposredno ali 

posredno določijo države članice, je treba 

zagotoviti, da so te določbe utemeljene s 

cilji javnega interesa, kot so tisti v smislu 

PDEU, namreč javni red, javna varnost in 

javno zdravje, ali pomembnimi razlogi, ki 

se nanašajo na splošni interes, ki jih kot 

takšne priznava sodna praksa Sodišča. Kjer 

obstajajo taki cilji, bi bilo treba regulacijo 

poklicev obravnavati kot potrebno 

varovalo javnega interesa in ne kot oviro 

konkurenci in prostemu pretoku. 

Zagotoviti je treba, da so cilji javnega 
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polje proste presoje glede odločanja o 

stopnji zaščite, ki jo želijo zagotoviti za 

javno zdravje, in glede načina za doseganje 

navedene zaščite. Treba je pojasniti tudi, 

da so med pomembnimi razlogi, ki se 

nanašajo na splošni interes in jih kot takšne 

priznava Sodišče, ohranjanje finančnega 

ravnovesja sistemov socialne varnosti, 

varstvo potrošnikov, prejemnikov storitev 

in delavcev, zaščita pravilnega delovanja 

pravosodja, zagotavljanje poštenih 

poslovnih transakcij, boj proti goljufijam 

ter preprečevanje davčnih utaj in 

izogibanja davkom, cestnoprometna 

varnost, varstvo okolja in mestnega okolja, 

zdravje živali, intelektualna lastnina, 

zaščita in ohranjanje nacionalne 

zgodovinske in umetnostne dediščine, 

uresničevanje ciljev socialne in kulturne 

politike. V skladu z ustaljeno sodno prakso 

izključno gospodarski razlogi, ki imajo 

zlasti zaščitniške cilje, in izključno upravni 

razlogi, kot je izvajanje kontrol ali zbiranje 

statističnih podatkov, ne morejo biti 

pomembni razlogi, ki se nanašajo na 

splošni interes. 

interesa ustrezno opredeljeni, da se določi 

intenzivnost regulacije. Upoštevati je na 

primer treba, da sta zdravje in življenje 

med glavnimi dobrinami in interesi, ki jih 

ščiti PDEU. Da bi se na primer zagotovila 

visoka stopnja zaščite javnega zdravja, se 

državam članicam priznava polje proste 

presoje glede odločanja o stopnji zaščite, ki 

jo želijo zagotoviti za javno zdravje, in 

glede načina za doseganje navedene 

zaščite. Pojasniti je treba tudi, da so med 

pomembnimi razlogi, ki se nanašajo na 

splošni interes in jih kot takšne priznava 

Sodišče, ohranjanje finančnega ravnovesja 

sistemov socialne varnosti, varstvo 

potrošnikov, prejemnikov storitev, 

vključno s pacienti, in delavcev, zaščita 

pravilnega delovanja pravosodja, 

zagotavljanje poštenih poslovnih 

transakcij, boj proti goljufijam ter 

preprečevanje davčnih utaj in izogibanja 

davkom, cestnoprometna varnost, varstvo 

okolja in mestnega okolja, zdravje živali, 

intelektualna lastnina, varstvo in ohranjanje 

nacionalne zgodovinske in umetnostne 

dediščine, uresničevanje ciljev socialne in 

kulturne politike. V skladu z ustaljeno 

sodno prakso izključno gospodarski 

razlogi, ki imajo zlasti protekcionistične 

cilje, in izključno upravni razlogi, kot je 

izvajanje kontrol ali zbiranje statističnih 

podatkov, ne morejo biti pomembni 

razlogi, ki se nanašajo na splošni interes. 

 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12a) Kadar je regulacija poklicev 

upravičena z zaščito javnega zdravja, je 

treba upoštevati posebne značilnosti 

zdravstvenih storitev. Te se precej 

razlikujejo od drugih storitev, kot se 
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pacienti razlikujejo od drugih 

prejemnikov storitev. Zaradi tega je treba 

predpostaviti, da so poklici v zdravstvu 

običajno regulirani. 

 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12b) Z direktivo naj bi dosegli 

ravnovesje med zagotavljanjem ciljev 

javnega interesa in kakovostjo storitev na 

eni strani, po drugi strani pa med 

izboljšanimi možnostmi za dostop do 

reguliranih poklicev in opravljanje teh 

poklicev, kar je v interesu strokovnjakov. 

Države članice same določijo, kolikšno 

stopnjo zaščite želijo zagotoviti za cilje 

javnega interesa, in sorazmeren način, da 

se to doseže. Iz ustaljene sodne prakse 

Sodišča je razvidno, da če ena država 

članica uvede manj stroga pravila kot 

druga, to ne pomeni nujno, da so pravila 

slednje nesorazmerna.  

 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 18 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Pristojni organi bi morali ustrezno 

upoštevati ekonomski učinek ukrepa, 

vključno z analizo stroškov in koristi, pri 

čemer bi bilo treba posebno pozornost 

nameniti ravni konkurence na trgu in 

kakovosti ponujene storitve ter učinku na 

pravico do dela, prosto gibanje oseb in 

prosti pretok storitev v Uniji. Države 

članice bi morale na podlagi te analize 

(18) Pristojni organi bi morali ustrezno 

upoštevati ekonomski učinek ukrepa, 

vključno z analizo stroškov in koristi, pri 

čemer bi bilo treba posebno pozornost 

nameniti ravni konkurence na trgu in 

kakovosti ponujene storitve ter učinku na 

pravico do dela, prosto gibanje oseb in 

prosti pretok storitev v Uniji. Kljub temu 

noben od teh dejavnikov ne bi smel biti 
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ugotoviti zlasti, ali je obseg omejitve 

začetka opravljanja ali opravljanja 

reguliranih poklicev v Uniji sorazmeren s 

pomenom zastavljenih ciljev in 

pričakovanih koristi. 

pomembnejši od javne varnosti, ta mora 

namreč ostati najpomembnejša. Države 

članice bi morale na podlagi te analize 

ugotoviti zlasti, ali je obseg omejitve 

začetka opravljanja ali opravljanja 

reguliranih poklicev v Uniji sorazmeren s 

pomenom zastavljenih ciljev in 

pričakovanih koristi. 

 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 20 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (20a) V skladu s členom 168(1) PDEU 

se pri opredeljevanju in izvajanju vseh 

politik in dejavnosti Unije zagotovi visoka 

stopnja zdravstvenega varstva ljudi. To 

pomeni tudi, da mora Unija pri 

sprejemanju aktov v skladu z drugimi 

določbami PDEU zagotoviti visoko raven 

varovanja zdravja ljudi. 

 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 20 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (20b) Uvedba dodatnih zahtev bi lahko 

zagotovila dodano vrednost cilju javnega 

interesa, in dejstvo, da je treba oceniti 

njihov skupni učinek, ne bi smelo 

pomeniti, da so te zahteve nesorazmerne. 

Tako bi bile na primer zahteve glede 

stalnega strokovnega izpopolnjevanja 

primerne za zagotovitev, da so 

strokovnjaki na tekočem z razvojem 

dogodkov na svojem področju, obenem pa 

bi pri poklicih s posebnimi tveganji 

prispevale k varni praksi. Poleg tega bi 
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bile zahteve po stalnem strokovnem 

spopolnjevanju primerne, če bi zajemale 

najnovejše tehnične, znanstvene, 

regulativne in etične elemente ter bi 

spodbudile strokovnjake k 

vseživljenjskemu učenju, relevantnemu za 

njihov poklic. Kjer je nujno in primerno 

uresničevati cilj javnega interesa, lahko 

za ustrezno šteje tudi obvezno članstvo v 

zbornici, zlasti če ima javno pooblastilo. 

 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 20 c (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (20c) Ta direktiva bi morala spoštovati 

pristojnost države članice v zvezi z 

regulacijo poklicev na področju 

zdravstvenega varstva na podlagi člena 

168(7) PDEU in namere države članice, 

da zagotovi visoko raven zdravstvenega 

varstva in varnosti pacientov. V ta namen 

bi morale države članice imeti možnost, da 

same odločijo o pomembnosti 

gospodarskih dejavnikov v odnosu do 

drugih ustreznih meril sorazmernosti. 

 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 20 d (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (20d) Merila sorazmernosti iz te 

direktive bi se morala pri oceni 

sorazmernosti uporabiti v ustreznem 

obsegu in stopnji strogosti, preden se 

uvedejo novi predpisi ali spremenijo 

obstoječi. Obseg in stopnja strogosti, ki se 

uporabita pri oceni, bi morala biti 
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sorazmerna glede na vsebino in učinek 

predpisa, ki se uvaja. 

 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 24 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Ker ciljev te direktive, in sicer 

odpravo nesorazmernih omejitev začetka 

opravljanja ali opravljanja reguliranih 

poklicev, države članice ne morejo 

zadovoljivo doseči, temveč se zaradi 

obsega ukrepov lažje dosežejo na ravni 

Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu 

z načelom subsidiarnosti iz člena 5 

Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 

načelom sorazmernosti iz navedenega 

člena ta direktiva ne presega tistega, kar je 

potrebno za doseganje navedenih ciljev – 

(24) Ker ciljev te direktive, in sicer 

odprave nesorazmernih omejitev začetka 

opravljanja ali opravljanja reguliranih 

poklicev, države članice ne morejo 

zadovoljivo doseči, temveč se zaradi 

obsega ukrepov lažje dosežejo na ravni 

Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu 

z načelom subsidiarnosti iz člena 5 

Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 

načelom nediskriminacije in načelom 

sorazmernosti iz navedenega člena ta 

direktiva ne presega tistega, kar je potrebno 

za dosego teh ciljev – 

 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta direktiva določa pravila o skupnem 

okviru za oceno sorazmernosti pred uvedbo 

novih ali spremembo veljavnih zakonov ali 

drugih predpisov, ki omejujejo začetek 

opravljanja ali opravljanje reguliranih 

poklicev, da bi se zagotovilo pravilno 

delovanje notranjega trga. 

Ta direktiva določa pravila o skupnem 

okviru za oceno sorazmernosti pred uvedbo 

novih ali spremembo bistvenih veljavnih 

zakonov ali drugih predpisov, ki omejujejo 

začetek opravljanja ali opravljanje 

reguliranih poklicev, da bi se zagotovilo 

pravilno delovanje notranjega trga, obenem 

pa tudi, da varstvo državljanov ostane 

najpomembnejše in se zanj uporabljajo 

preverjeni standardi in kvalifikacije vseh 

reguliranih poklicev in strokovnjakov. Ne 

vpliva na pristojnost držav članic in 

njihovo in polje proste presoje pri 
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odločanju, ali in kako bodo regulirale 

poklic ob upoštevanju načel 

nediskriminacije in sorazmernosti. 

Obrazložitev 

Da bi spoštovali načelo subsidiarnosti, se izognili dodatni birokraciji in zagotovili 

sorazmernost, se je treba pri oceni sorazmernosti osredotočiti le na bistvene spremembe. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta direktiva se uporablja za zahteve 

na podlagi pravnih sistemov držav članic, 

ki omejujejo začetek opravljanja ali 

opravljanje reguliranega poklica ali enega 

od načinov opravljanja takega poklica, 

vključno z uporabo poklicnih nazivov in 

poklicnih dejavnosti, ki se lahko opravljajo 

v okviru takega naziva, in spadajo na 

področje uporabe Direktive 2005/36/ES. 

1. Ta direktiva se brez poseganja v 

odstavek 1a tega člena uporablja za 

zahteve na podlagi pravnih sistemov držav 

članic, ki omejujejo začetek opravljanja ali 

opravljanje reguliranega poklica ali enega 

od načinov opravljanja takega poklica, 

vključno z uporabo poklicnih nazivov in 

poklicnih dejavnosti, ki se lahko opravljajo 

v okviru takega naziva, in spadajo na 

področje uporabe Direktive 2005/36/ES. 

 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Direktiva se ne uporablja za 

zahteve, ki omejujejo dostop do 

reguliranih poklicev v zdravstvu ali 

njihovo opravljanje v zvezi z 

zagotavljanjem zdravstvenih storitev, 

vključno s farmacevtskimi storitvami ter 

predpisovanjem, izdajo in zagotavljanjem 

zdravil in medicinskih pripomočkov, ne 

glede na to, ali se te storitve zagotavljajo v 

okviru zdravstvenih ustanov, ne glede na 

način njihove organizacije in financiranja 

na nacionalni ravni in ne glede na to, ali 
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so javne ali zasebne. 

 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da 

zadevni pristojni organi pred uvedbo novih 

ali spremembo veljavnih zakonov ali 

drugih predpisov, ki omejujejo začetek 

opravljanja ali opravljanje reguliranih 

poklicev, ocenijo njihovo sorazmernost v 

skladu s predpisi iz te direktive. 

1. Države članice zagotovijo, da 

zadevni pristojni organi pred uvedbo novih 

ali spremembo veljavnih zakonov ali 

drugih predpisov, ki omejujejo začetek 

opravljanja ali opravljanje reguliranih 

poklicev, ocenijo njihovo sorazmernost v 

skladu s predpisi iz te direktive, pri čemer 

v celoti upoštevajo posebno naravo 

vsakega poklica. 

 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Razlogi za domnevo, da je zakon 

ali predpis upravičen, potreben in 

sorazmeren, se podprejo s kvalitativnimi 

in, kadar je to mogoče, kvantitativnimi 

dokazi. 

3. Razlogi za domnevo, da je zakon 

ali predpis upravičen, potreben in 

sorazmeren, se podprejo s kvalitativnimi 

in, kadar je to mogoče in ustrezno, 

kvantitativnimi dokazi. 

 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da so 

zakoni in drugi predpisi, ki omejujejo 

1. Države članice zagotovijo, da so 

zakoni in drugi predpisi, ki omejujejo 
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začetek opravljanja ali opravljanje 

reguliranih poklicev, ki jih nameravajo 

uvesti, in spremembe, ki jih nameravajo 

uvesti za veljavne zakone ali druge 

predpise, utemeljeni s cilji javnega 

interesa. 

začetek opravljanja ali opravljanje 

reguliranih poklicev, ki jih nameravajo 

uvesti, in spremembe, ki jih nameravajo 

uvesti za veljavne zakone ali druge 

predpise, utemeljeni s cilji javnega 

interesa, vključno s ciljem javnega zdravja 

in varnosti. 

 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Zadevni pristojni organi upoštevajo 

zlasti, ali so navedeni zakoni in drugi 

predpisi objektivno utemeljeni na podlagi 

javnega reda, javne varnosti, javnega 

zdravja ali pomembnih razlogov, ki se 

nanašajo na javni interes, kot so ohranjanje 

finančnega ravnovesja sistemov socialne 

varnosti, varstvo potrošnikov, prejemnikov 

storitev in delavcev, zaščita poštenega 

sodnega sistema, zagotavljanje poštenih 

poslovnih transakcij, boj proti goljufijam 

ter preprečevanje davčnih utaj in 

izogibanja davkom, cestnoprometna 

varnost, varstvo okolja in mestnega okolja, 

zdravje živali, intelektualna lastnina, 

zaščita in ohranjanje nacionalne 

zgodovinske in umetnostne dediščine ter 

uresničevanje ciljev socialne in kulturne 

politike. 

2. Zadevni pristojni organi upoštevajo 

zlasti, ali so navedeni zakoni in drugi 

predpisi objektivno utemeljeni na podlagi 

javnega reda, javne varnosti, javnega 

zdravja ali pomembnih razlogov, ki se 

nanašajo na javni interes, kot so ohranjanje 

finančnega ravnovesja sistemov socialne 

varnosti, varstvo potrošnikov, prejemnikov 

storitev, vključno s pacienti, in delavcev, 

zaščita poštenega sodnega sistema, 

zagotavljanje poštenih poslovnih 

transakcij, boj proti goljufijam ter 

preprečevanje davčnih utaj in izogibanja 

davkom, cestnoprometna varnost, varstvo 

okolja in mestnega okolja, zdravje živali, 

intelektualna lastnina, zaščita in ohranjanje 

nacionalne zgodovinske in umetnostne 

dediščine ter uresničevanje ciljev socialne 

in kulturne politike. 

 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 2 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Zadevni pristojni organi pri 

proučevanju potrebnosti in sorazmernosti 

2. Pristojni organi pri proučevanju 

potrebnosti in sorazmernosti zakonov in 
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zakonov in drugih predpisov upoštevajo 

zlasti: 

drugih predpisov uporabijo merila iz tega 

odstavka, pri čemer upoštevajo posebne 

okoliščine zadevnega poklica, naravo 

predpisov in cilj javnega interesa, ki ga 

želijo doseči. Pomen posameznega merila 

je torej lahko odvisen od pomembnosti 

tega cilja. Zadevni pristojni organi 

upoštevajo zlasti: 

 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 2 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) naravo tveganj, povezanih z 

zastavljenimi cilji javnega interesa, zlasti 

tveganj za potrošnike, strokovnjake ali 

tretje osebe; 

(a) naravo tveganj, povezanih z 

zastavljenimi cilji javnega interesa, zlasti 

tveganj za potrošnike, prejemnike storitev, 

vključno s pacienti, strokovnjake ali tretje 

osebe; 
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Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice pred uvedbo novih ali 

spremembo veljavnih zakonov ali drugih 

predpisov, ki omejujejo začetek opravljanja 

ali opravljanje reguliranih poklicev, o tem 

na ustrezen način obvestijo državljane, 

prejemnike storitev, reprezentativna 

združenja in zadevne zainteresirane strani, 

ki ne opravljajo zadevnega poklica, in jim 

dajo možnost, da izrazijo svoja mnenja. 

Države članice pred predlaganjem novih 

ali spremembo veljavnih zakonov ali 

drugih predpisov, ki omejujejo začetek 

opravljanja ali opravljanje reguliranih 

poklicev, o tem poleg tistih, ki opravljajo 

zadevni poklic, na ustrezen način obvestijo 

vse deležnike, tudi državljane, prejemnike 

storitev in reprezentativna združenja, in 

jim dajo možnost, da izrazijo svoja mnenja, 

ki bodo ustrezno upoštevana. To se na 

primer lahko izvede v obliki javnega 

posvetovanja, katerega rezultati se 

upoštevajo pri vsebini sprejetega predpisa. 
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Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 

Člen 9 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Razloge za domnevo, da so zakoni 

ali drugi predpisi, ki se ocenijo v skladu s 

to direktivo in posredujejo Komisiji v 

skladu s členom 59(5) in (6) Direktive 

2005/36/ES, upravičeni, potrebni in 

sorazmerni, zadevni pristojni organi 

evidentirajo v zbirki podatkov o reguliranih 

poklicih iz člena 59(1) Direktive 

2005/36/ES, Komisija pa jih nato objavi. 

1. Razloge za domnevo, da so zakoni 

ali drugi predpisi, ki se ocenijo v skladu s 

to direktivo in posredujejo Komisiji v 

skladu s členom 59(5) in (6) Direktive 

2005/36/ES, upravičeni, potrebni in 

sorazmerni, ustrezni pristojni organi hitro 

evidentirajo v zbirki podatkov o reguliranih 

poklicih iz člena 59(1) Direktive 

2005/36/ES, Komisija pa jih nato čim 

hitreje objavi. 
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