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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání 
odborných kvalifikací sjednotila systém vzájemného uznávání kvalifikací u regulovaných 
povolání, které byly až dosud roztříštěné.

Vstup takového normativního nástroje v platnost přineslo dvojí výhodu: pro pracovníky i pro 
podniky. Na jedné straně totiž směrnice podpořila mobilitu kvalifikovaných pracovníků na 
evropském trhu práce a zároveň pomohla podpořit rozvoj mezinárodních služeb. Odstranění 
některých překážek bránících mobilitě vedlo k vytvoření jednotného evropského trhu. Na 
druhé straně usnadnilo zavádění profesních profilů do konkrétních odvětví, v nichž byl 
zaznamenán stálý rozdíl mezi poptávkou a nabídkou, čímž se v některých případech snížil 
nedostatek kvalifikovaných sil.

Nový kontext přispěl k hospodářskému růstu, podpořil konkurenceschopnost a vytvořil nové 
pracovní příležitosti.

Nicméně počet pracovníků různých profesí, kteří hodlají vykonávat svoji profesi v jiném než 
domovském členském státě, je dosud omezený, přičemž současná hospodářská situace 
negativně ovlivňuje budoucí perspektivy.

Mobilita přináší značné zvýšení znalostí mezi členskými státy, které může být zlepšeno pouze 
společným přístupem zaměřeným na zajištění zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy.

Trh povolání se stále mění a mnohá tradiční povolání ustupují novým kvalifikacím, které 
vyžadují stále specifičtější schopnosti a znalosti.
   
Normativní rámec pro uznávání profesních kvalifikací však vyžaduje aktualizaci, aby zajistil 
větší pružnost, účinné uznávání skutečné odbornosti jednotlivých pracovníků a snižování 
administrativních nákladů.

Návrh na přezkum směrnice 2005/36/ES je zaměřen na zjednodušení pravidel pro mobilitu 
pracovníků v Evropské unii a jako nový prvek zavádí evropský profesní průkaz, který 
umožňuje nejen jednodušší a rychlejší uznávání kvalifikací, ale rovněž snižování 
administrativních nákladů.

V novém znění se navrhuje aktualizace minimálních požadavků na vzdělávání pro lékaře, 
zubaře, lékárníky, zdravotní sestry, ošetřovatelé, porodní asistentky, veterináře a architekty 
zohledňující vývoj těchto profesí a příslušného vzdělání.

Členské státy budou muset mimo jiné poskytnout seznam regulovaných povolání a odůvodnit 
nezbytnost takové regulace. Konečným cílem je zamezit vytváření umělých překážek volného 
pohybu osob.

Započítání praxe a konkurence v odvětí svobodných povolání, omezení překážek vstupu 
na trh povolání a omezení rozsahu činnosti pro osoby zapsané v rejstřících nebo seznamech se 
jeví jako vhodná cesta na podporu mobility zejména nových generací.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Modernizace systému uznávání 
kvalifikací je důležitá pro podporu 
hospodářského růstu a inovací, pro větší 
flexibilitu na pracovním trhu a jako 
odpověď na demografické nedostatky 
a strukturální nezaměstnanost v EU.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Komise by po 5 letech od přijetí 
evropského profesního průkazu měla 
vyhodnotit, jaký dopad měla skutečnost, že 
byl tento profesní průkaz zaveden jako 
povinný, a naznačit, zda je vhodné, aby 
byla později učiněna další opatření.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Průkaz by měl splňovat konkrétní 
podmínky bezpečnosti a ochrany údajů 
a je třeba vytvořit nezbytné záruky proti 
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zneužití a podvodům s údaji;

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát za těchto zvláštních okolností 
poskytnout částečný přístup. V případě 
naléhavých důvodů obecného zájmu, jak 
tomu může být v případě lékařů nebo
jiných zdravotnických odborníků, by 
členský stát ovšem měl mít možnost 
částečný přístup odmítnout.

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát za těchto zvláštních okolností 
poskytnout částečný přístup. V případě 
naléhavých důvodů veřejného zájmu, jako 
je například bezpečnost pacientů nebo
ochrana spotřebitelů, by členský stát 
ovšem měl mít možnost částečný přístup 
odmítnout V takovém případě mohou 
členské státy odmítnout uplatnění zásady 
částečného přístupu pro určité profese, 
například pro profese, které poskytují 
zdravotní služby nebo které jinak souvisejí 
s veřejným zdravím.

Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice 2005/36/ES by měla 
zahrnovat také notáře. V případě žádostí 
o uznání kvalifikací při usazení by měly 
mít členské státy možnost uložit nezbytnou 
zkoušku způsobilosti nebo období na 
přizpůsobení, aby zabránily jakékoliv 

vypouští se
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diskriminaci při vnitrostátních výběrových 
řízeních a jmenovacích postupech. 
V případě volného poskytování služeb by 
neměli být notáři oprávněni vystavovat 
úřední listiny a provádět jiné činnosti 
ověřování, jež vyžadují úřední razítko 
hostitelského členského státu.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Notáři, které do oblastí spadajících 
pod vnitrostátní jurisdikci jmenovaly 
členské státy, kteří jsou zákonem vázáni 
jednat nezávisle a nestranně a kteří 
zajišťují zákonnost legislativních aktů 
a právní jistotu v rámci preventivní 
justice, by měli být z působnosti této 
směrnice vyloučeni. Na notáře se
vzhledem ke zvláštním úkolům, které 
v soudním systému vykonávají, nemůže 
vztahovat základní zásada volného 
pohybu služeb ani uznávání odborných 
kvalifikací získaných v zahraničí.

Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Se žádostmi o uznání kvalifikací 
podanými odborníky pocházejícími 
z neregulujících členských států by se mělo 
zacházet stejným způsobem jako se 
žádostmi podanými odborníky 
pocházejícími z regulujících členských 
států. Porovnání jejich kvalifikací 
s kvalifikacemi požadovanými 
v hostitelském členském státě by mělo být 
prováděno na základě úrovní kvalifikací 
uvedených ve směrnici 2005/36/ES. 

(9) Se žádostmi o uznání kvalifikací 
podanými odborníky pocházejícími 
z neregulujících členských států by se mělo 
zacházet stejným způsobem jako se 
žádostmi podanými odborníky 
pocházejícími z regulujících členských 
států. Porovnání jejich kvalifikací 
s kvalifikacemi požadovanými 
v hostitelském členském státě by mělo být 
prováděno na základě úrovní kvalifikací
a objektivních kritérií uvedených ve 
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V případě zásadních rozdílů by měl mít 
příslušný orgán možnost uložit 
vyrovnávací opatření.

směrnici 2005/36/ES. V případě zásadních 
rozdílů by měl mít příslušný orgán 
možnost uložit vyrovnávací opatření.
Mechanismy ověřování teoretických 
a praktických schopností a dovedností, 
které mohou být jako kompenzační 
opatření požadovány pro přístup k výkonu 
daných povolání, musí zaručovat 
a dodržovat zásady transparentnosti 
a nestrannosti.

Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pokud neexistuje harmonizace 
minimálních požadavků na odbornou 
přípravu pro přístup k povoláním, na něž se 
vztahuje obecný systém, hostitelský 
členský stát by měl mít i nadále možnost 
uložit vyrovnávací opatření. Toto opatření 
by mělo být přiměřené a mělo by zejména 
zohlednit znalosti, dovednosti a schopnosti 
nabyté žadatelem během jeho odborné 
praxe nebo celoživotního učení. 
Rozhodnutí o uložení kompenzačního 
opatření by mělo být podrobně 
odůvodněno, aby žadatel mohl lépe 
pochopit svou situaci a požádat 
u vnitrostátních soudů o právní přezkum na 
základě směrnice 2005/36/ES.

(10) Pokud neexistuje harmonizace 
minimálních požadavků na odbornou 
přípravu pro přístup k povoláním, na něž se 
vztahuje obecný systém, hostitelský 
členský stát by měl mít zaručenu možnost 
zavést vyrovnávací opatření. Toto opatření 
by mělo být přiměřené a mělo by zejména 
zohlednit znalosti, dovednosti a schopnosti 
nabyté žadatelem během jeho odborné 
praxe nebo celoživotního učení.
Rozhodnutí o uložení kompenzačního 
opatření by mělo být podrobně 
odůvodněno, aby žadatel mohl lépe 
pochopit svou situaci a požádat 
u vnitrostátních soudů o právní přezkum na 
základě směrnice 2005/36/ES.

Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Směrnice 2005/36/ES by měla 
prosazovat automatičtější povahu uznávání 
kvalifikací u těch povolání, která této 
možnosti zatím nevyužívají. Měla by se při 
tom zohlednit pravomoc členských států 

(18) Směrnice 2005/36/ES by měla 
prosazovat automatičtější povahu uznávání 
kvalifikací u těch povolání, která této 
možnosti zatím nevyužívají. Měla by se při 
tom zohlednit pravomoc členských států 
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určit odborné kvalifikace požadované pro
výkon povolání na jejich území, stejně jako 
obsah a organizaci jejich systémů 
vzdělávání a odborné přípravy. Profesní 
sdružení a organizace, které jsou 
reprezentativní na vnitrostátní úrovni a na 
úrovni Unie, by měly mít možnost 
navrhovat společné zásady odborné 
přípravy. Tyto společné zásady by měly 
mít podobu společné zkoušky jako 
podmínky získání odborné kvalifikace 
nebo programů odborné přípravy 
založených na společném souboru znalostí, 
dovedností a schopností. Kvalifikace 
získané podle podobných společných 
rámců odborné přípravy by členské státy 
měly automaticky uznávat.

určit odborné kvalifikace požadované pro 
výkon povolání na jejich území, stejně jako 
obsah a organizaci jejich systémů 
vzdělávání a odborné přípravy. Profesní 
sdružení a organizace, které jsou 
reprezentativní na vnitrostátní úrovni a na 
úrovni Unie, by měly mít možnost 
navrhovat společné zásady odborné 
přípravy. Tyto společné zásady by měly 
mít podobu společné zkoušky jako 
podmínky získání odborné kvalifikace 
nebo programů odborné přípravy 
založených na společném souboru znalostí, 
dovedností a schopností. Kvalifikace 
získané podle podobných společných 
rámců odborné přípravy by členské státy 
měly automaticky uznávat.

Členské státy by měly být podporovány 
v tom, aby vytvořily systém zajišťující, aby 
všichni odborníci pravidelně doplňovali 
a rozvíjeli své schopnosti a nově nabyté 
dovednosti formou soustavného 
profesního rozvoje.

Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Směrnice 2005/36/ES již pro 
odborníky stanovila povinnost mít nutné
jazykové znalosti. Přezkum této povinnosti 
ukázal na potřebu vyjasnit úlohu 
příslušných orgánů a zaměstnavatelů, a to 
zejména v zájmu bezpečnosti pacientů. 
Kontroly jazykových znalostí by ale měly 
zůstat přiměřené a nutné pro výkon 
dotyčných zaměstnání a neměly by být 
důvodem pro vyloučení odborníků z trhu 
práce hostitelského členského státu.

(19) Směrnice 2005/36/ES již pro 
odborníky stanovila povinnost mít 
jazykové znalosti nutné pro výkon 
povolání v hostitelském členském státě.
Přezkum této povinnosti ukázal na potřebu 
vyjasnit úlohu příslušných orgánů 
a zaměstnavatelů, a to zejména v zájmu 
bezpečnosti pacientů a spotřebitelů.
Kontroly jazykových znalostí pro výkon 
dotyčných zaměstnání by neměly být 
důvodem pro vyloučení odborníků z trhu 
práce hostitelského členského státu, 
a proto by měly zůstat přiměřené a nutné.
Koncepce přiměřenosti a nutnosti by měla 
být definována ve spolupráci příslušných 
orgánů, národních sociálních partnerů 
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a národních profesních sdružení v rámci 
daného odvětví.

Odůvodnění

Potřebné jazykové znalosti by neměly být vyžadovány pouze ve vztahu k pacientům. Navíc, 
vzhledem k tomu, že důležitým právem zaměstnavatelů je rozhodovat o kritériích, která 
zaměstnanci musí pro určitou práci splňovat, měli by se zaměstnavatelé jako součást 
sociálních partnerů spolu s příslušnými orgány v členských státech zapojit do stanovení 
definice toho, co se považuje za přiměřené a nutné.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Absolventi, kteří si přejí projít
placeným praktickým výcvikem v jiném 
členském státě, ve kterém je tento výcvik 
možný, by měli spadat do působnosti 
směrnice 2005/36/ES, aby se podpořila 
jejich mobilita. Je také nutno zajistit uznání 
jejich výcviku v domovském členském 
státě.

(20) Absolventi, kteří si přejí projít 
praktickým výcvikem v jiném členském 
státě, ve kterém je tento výcvik možný, by 
měli spadat do působnosti směrnice 
2005/36/ES, aby se podpořila jejich 
mobilita. Je také nutno zajistit uznání jejich 
výcviku v domovském členském státě.

Odůvodnění

V některých povoláních je normální absolvovat neplacený pracovní výcvik. Osoby, které 
takový praktický výcvik absolvují, by se ovšem neměly znevýhodňovat jen proto, že není 
oficiálně uznáván. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) I když směrnice již stanoví podrobné 
povinnosti členských států v oblasti 
výměny informací, měly by se tyto 
povinnosti posílit. Členské státy by neměly 
pouze reagovat na žádost o informace, ale 
také ostatní členské státy aktivním 

(22) I když směrnice již stanoví podrobné 
povinnosti členských států v oblasti 
výměny informací, měly by se tyto 
povinnosti posílit. Členské státy by neměly 
pouze reagovat na žádost o informace, ale 
také ostatní členské státy aktivním 
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způsobem upozorňovat. Takový systém 
upozorňování by se měl podobat systému 
zavedeného směrnicí 2006/123/ES. 
Zvláštní výstražný systém je však nutný 
v případě odborníků ve zdravotnictví, na 
které se vztahuje automatické uznávání 
kvalifikací podle směrnice 2005/36/ES. 
Totéž by mělo platit i pro veterinární 
lékaře, pokud členské státy již 
neaktivovaly výstražný mechanismus 
stanovený směrnicí 2006/123/ES. Všechny 
členské státy by měly být upozorněny 
v případě, kdy odborník nemá nadále
právo přenést svou činnost do jiného 
členského státu v důsledku 
disciplinárního opatření nebo
trestněprávního rozhodnutí. Toto 
upozornění by se mělo vydávat přes systém 
pro výměnu informací o vnitřním trhu bez 
ohledu na to, zda odborník uplatnil 
jakékoliv z práv podle směrnice 
2005/36/ES nebo požádal o uznání svých 
odborných kvalifikací vydáním evropského 
profesního průkazu či jakýmkoliv jiným 
způsobem stanoveným v uvedené směrnici. 
Postup varování musí být v souladu 
s právními předpisy Unie o ochraně 
osobních údajů a jiných základních práv.

způsobem upozorňovat. Takový systém 
upozorňování by se měl podobat systému 
zavedeného směrnicí 2006/123/ES.
Zvláštní výstražný systém je však nutný 
v případě odborníků ve zdravotnictví, na 
které se vztahuje směrnice 2005/36/ES.
Totéž by mělo platit i pro veterinární 
lékaře, pokud členské státy již 
neaktivovaly výstražný mechanismus 
stanovený směrnicí 2006/123/ES. Všechny 
členské státy by měly být upozorněny 
v případě, kdy je odborníkovi dočasně 
nebo přechodně odebráno právo
vykonávat svou činnost nebo v případě, 
kdy omezení k vykonávání činnosti či 
podmínky pro právo danou činnost 
vykonávat byly zavedeny v jeho 
domovském nebo hostitelském členském 
státě. Toto upozornění by se mělo vydávat 
přes systém pro výměnu informací 
o vnitřním trhu bez ohledu na to, zda 
odborník uplatnil jakékoliv z práv podle 
směrnice 2005/36/ES nebo požádal 
o uznání svých odborných kvalifikací 
vydáním evropského profesního průkazu či 
jakýmkoliv jiným způsobem stanoveným 
v uvedené směrnici. Postup varování musí 
být v souladu s právními předpisy Unie 
o ochraně osobních údajů a jiných 
základních práv. Členské státy by měly být 
vyzývány, aby veřejně sdílely informace 
o vnitrostátní organizaci základního 
vzdělávání a odborné přípravy 
a opatřeních k zajištění kvality za účelem 
zlepšení důvěry v systém vzdělávání 
a odborné přípravy a aby zajistily, aby 
veškeré relevantní kurzy splňovaly 
požadavky této směrnice.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Za účelem doplnění nebo změny (24) Za účelem doplnění nebo změny 
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jiných než podstatných prvků směrnice 
2005/36/ES by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, které se týkají 
aktualizace přílohy I, stanovení kritérií pro 
výpočet poplatků souvisejících 
s evropským profesním průkazem, určení 
jednotlivých dokladů nutných pro 
vystavení evropského profesního průkazu, 
upravení seznamu činností uvedeného 
v příloze IV, úprav přílohy V bodů 5.1.1 až 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 
a 5.7.1, ujasnění znalostí a dovedností 
lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelů 
odpovědných za všeobecnou péči, zubních 
lékařů, veterinárních lékařů, porodních
asistentek, farmaceutů a architektů, úprav 
minimální délky odborné přípravy 
v případě specializované odborné přípravy 
lékařů a zubních lékařů, začlenění nových 
lékařských oborů do přílohy V bodu 5.1.3, 
změn na seznamu uvedeném v příloze 
V bodech 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 a 5.6.1, 
začlenění nových oborů zubních lékařů do 
přílohy V bodů 5.3.3, určení podmínek 
provádění společných rámců odborné 
přípravy a určení podmínek provádění 
společných zkoušek v rámci odborné 
přípravy. Je obzvláště důležité, aby Komise
během přípravných prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné
úrovni. Při přípravě a vypracování aktů 
v přenesené pravomoci musí Komise 
zajistit souběžné, včasné a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

jiných než podstatných prvků směrnice 
2005/36/ES by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, které se týkají 
aktualizace přílohy I, stanovení kritérií pro 
výpočet poplatků souvisejících 
s evropským profesním průkazem, určení 
jednotlivých dokladů nutných pro 
vystavení evropského profesního průkazu, 
upravení seznamu činností uvedeného 
v příloze IV, úprav přílohy V bodů 5.1.1 až 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 
a 5.7.1, ujasnění znalostí a dovedností 
lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelů 
odpovědných za všeobecnou péči, zubních 
lékařů, veterinárních lékařů, porodních 
asistentek, farmaceutů a architektů, úprav 
minimální délky odborné přípravy 
v případě specializované odborné přípravy 
lékařů a zubních lékařů, začlenění nových 
lékařských oborů do přílohy V bodu 5.1.3, 
změn na seznamu uvedeném v příloze 
V bodech 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 a 5.6.1, 
začlenění nových oborů zubních lékařů do 
přílohy V bodů 5.3.3, určení podmínek 
provádění společných rámců odborné 
přípravy a určení podmínek provádění 
společných zkoušek v rámci odborné 
přípravy. Je obzvláště důležité, aby Komise 
během přípravných prací náležitě 
zastupovala a vedla náležité konzultace, 
včetně konzultací s odborníky na evropské 
i vnitrostátní úrovni. Při přípravě 
a vypracování aktů v přenesené pravomoci 
musí Komise zajistit souběžné, včasné, 
transparentní a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Touto směrnicí nejsou dotčena 
opatření nezbytná k zajištění vysoké 
úrovně ochrany zdraví a spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2005/36/ES
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro 
částečný přístup k regulovaným povoláním 
a pro přístup k placeným praktickým 
výcvikům vykonaným v jiném členském 
státě a jejich uznávání.“

„Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro 
částečný přístup k regulovaným povoláním 
a pro přístup k praktickým výcvikům 
vykonaným v jiném členském státě a jejich 
uznávání.“

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 2 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1. Tato směrnice se vztahuje na každého 
státního příslušníka členského státu, který 
chce vykonávat regulované povolání, 
včetně svobodných povolání, nebo úspěšné 
ukončil placený praktický výcvik v jiném 
státě, než ve kterém získal svou odbornou 
kvalifikaci, buď jako osoba samostatně 
výdělečně činná, nebo jako zaměstnanec.“

„1. Tato směrnice se vztahuje na každého 
státního příslušníka členského státu, který 
chce vykonávat regulované povolání, 
včetně svobodných povolání1, nebo 
úspěšné ukončil praktický výcvik v jiném 
státě, než ve kterém získal svou odbornou 
kvalifikaci, buď jako osoba samostatně 
výdělečně činná, nebo jako zaměstnanec.“

__________________
1 V souladu s definicí svobodných 
povolání uvedenou v rozsudku Soudního 
dvora Evropské unie ze dne 11. října 2001 
ve věci Adam, C-267/99, zdroj: Sb. rozh. 
2001, s. I -07467.
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Odůvodnění

V některých povoláních je normální absolvovat neplacený pracovní výcvik. Osoby, které 
takový praktický výcvik absolvují, by se ovšem neměly znevýhodňovat jen proto, že není 
oficiálně uznáván. 

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se nevztahuje na notáře 
jmenované členskými státy 
prostřednictvím úředního aktu vlády.

Odůvodnění

Notáři jsou jmenováni vnitrostátními veřejnými orgány za účelem zajištění zákonnosti 
a právní jistoty nástrojů dohodnutých mezi soukromými osobami a tvoří součást 
preventivního justičního systému dané země. Zákon po nich vyžaduje, aby jednali nezávisle 
a nestranně. Vzhledem ke specifické povaze jejich doplňkové úlohy v soudním systému není 
vhodné, aby se svoboda poskytování služeb a uznávání odborných kvalifikací vztahovaly na 
jejich povolání. 

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod i
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„f) „odbornou praxí“ skutečný a dovolený 
výkon dotyčného povolání na plný nebo 
odpovídající částečný úvazek v členském 
státě;“

„f) „odbornou praxí“ skutečný a dovolený 
výkon dotyčného povolání v členském 
státě, který v souvislosti s konkrétní 
profesí usnadňuje dosažení úrovně 
znalostí, schopností, způsobilostí 
a dovedností;“
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Odůvodnění

Pojem plný úvazek nebo částečný úvazek nezohledňuje celou škálu pracovních úvazků. Proto 
má omezený účinek. Je třeba zajistit, aby se „každý skutečný a dovolený výkon dotyčného 
povolání“ považoval za odbornou zkušenost. 

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„j) „placeným praktickým výcvikem“ 
výkon placených činností pod dohledem 
s cílem získat přístup k regulovanému 
povolání poskytovaný na základě zkoušky;

„j) „praktickým výcvikem“ výkon činností 
pod dohledem s cílem získat přístup 
k regulovanému povolání poskytovaný na 
základě zkoušky;

Odůvodnění

V některých povoláních je normální absolvovat neplacený pracovní výcvik. Osoby, které 
takový praktický výcvik absolvují, by se ovšem neměli znevýhodňovat jen proto, že není 
oficiálně uznáván. 

Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „evropským profesním průkazem“ 
elektronické osvědčení vydané 
odborníkovi, které dokládá uznání jeho 
kvalifikací pro usazení v hostitelském 
členském státě nebo potvrzuje, že splnil 
všechny nutné podmínky pro dočasné nebo 
příležitostné poskytování služeb 
v hostitelském členském státě;

k) „evropským profesním průkazem“ 
elektronické osvědčení vydané odborníkovi
jeho domovským členským státem nebo 
příslušným orgánem, které dokládá uznání 
jeho kvalifikací a dovedností pro usazení 
v hostitelském členském státě nebo 
potvrzuje, že splnil všechny nutné 
podmínky pro dočasné nebo příležitostné 
poskytování služeb v hostitelském 
členském státě;
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Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „celoživotním učení“ veškeré všeobecné 
vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, 
neformální vzdělávání a informální učení 
absolvované během života a vedoucí ke 
zlepšení znalostí, dovedností
a schopností.“

l) „celoživotním učením“ veškeré 
všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání 
a příprava, neformální vzdělávání 
a informální učení absolvované během 
života a vedoucí ke zlepšení schopností 
(znalostí, dovedností, postojů a hodnot).“

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

la) „soustavným profesním rozvojem“ 
prostředky, jimiž si členové profesních 
sdružení udržují, zlepšují a rozšiřují své 
znalosti a dovednosti a rozvíjejí osobní 
kvality požadované v jejich profesním 
životě.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy určí příslušné orgány 
odpovědné za vystavování evropského 
profesního průkazu. Tyto orgány zajistí 
nestranné, objektivní a včasné vyřizování 
žádostí o evropské profesní průkazy. 

5. Členské státy určí příslušné orgány 
odpovědné za vystavování evropského 
profesního průkazu. Tyto orgány zajistí 
nestranné, objektivní a včasné vyřizování 
žádostí o evropské profesní průkazy.
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Střediska pomoci uvedená v článku 57b 
mohou při vystavování evropského 
profesního průkazu rovněž plnit funkci 
příslušných orgánů. Členské státy zajistí, 
aby příslušné orgány informovaly občany 
včetně možných zájemců o výhodách 
evropského profesního průkazu, jakmile 
bude dostupný.

Střediska pomoci uvedená v článku 57b 
mohou při vystavování evropského 
profesního průkazu rovněž plnit funkci 
příslušných orgánů. Členské státy zajistí, 
aby příslušné orgány informovaly občany,
včetně možných zájemců, i sociální 
partnery o výhodách evropského 
profesního průkazu, jakmile bude 
dostupný.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při zohlednění zvláštností každého 
dotčeného povolání přijme Komise 
prováděcí akty, které určí evropské 
profesní průkazy pro každé konkrétní 
povolání, stanoví formát evropského 
profesního průkazu, překlady nutné pro 
každou žádost o vystavení evropského 
profesního průkazu a údaje, které bude 
nutno předložit pro posouzení žádosti. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s poradním postupem uvedeným 
v článku 58.

6. Při zohlednění zvláštností každého 
dotčeného povolání přijme Komise 
prováděcí akty, které určí evropské 
profesní průkazy pro každé konkrétní 
povolání, stanoví formát evropského 
profesního průkazu, překlady nutné pro 
každou žádost o vystavení evropského 
profesního průkazu a údaje, které bude 
nutno předložit pro posouzení žádosti. 
Uvedené prováděcí akty se přijímají 
poradním postupem uvedeným v článku 
58. Komise s příslušnými vnitrostátními 
orgány a evropskými a národními 
sociálními partnery a profesními 
sdruženími zastupujícími odvětvová 
povolání příslušných profesí konzultuje 
konkrétní technické stránky průkazů pro 
konkrétní povolání. Komise může rovněž 
provádět pilotní projekty, přičemž bude 
zohledňovat zvláštnosti každé dotčené 
profese.

Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
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Směrnice 2005/36/ES
Článek 4a – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Komise může prostřednictvím 
prováděcího aktu zavést evropský profesní 
průkaz za předpokladu, že jsou splněna 
následující kritéria: 

1. profese podléhá regulaci ve více než 
pěti členských státech;

2. profese má vysoký potenciál mobility 
v rámci Evropské unie;

3. existuje zde značný zájem ze strany 
osob vykonávajících tuto profesi nebo 
sdružení v této kategorii.

Komise podpoří ty členské státy, které 
mají zájem o využití evropského 
profesního průkazu povinného pro 
povolání, pro která byl zaveden. Tomuto 
postupu může předcházet hodnocení 
dopadu jeho zavedení.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4a – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Všechny poplatky, které mohou 
žadatelům vzniknout v souvislosti se 
správními postupy při vydávání 
evropského profesního průkazu, jsou 
opodstatněné, přiměřené a úměrné 
nákladům vzniklým domovským 
a hostitelským státům a neodrazují od 
podání žádosti o evropský profesní 
průkaz. V souladu s článkem 58a je 
Komise zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci, pokud jde 
o stanovení kritérií pro výpočet 

7. Správní postup vydávání evropského 
profesního průkazu nepředstavuje pro 
odborníka žádné dodatečné náklady.
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a rozdělení poplatků.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán domovského členského 
státu ověří žádost a do dvou týdnů ode dne 
přijetí kompletní žádosti vystaví a potvrdí 
evropský profesní průkaz. O potvrzení 
evropského profesního průkazu vyrozumí 
žadatele a členský stát, v němž má žadatel 
v úmyslu poskytovat služby. Předání 
informace o potvrzení dotčeným 
hostitelským členským státům odpovídá 
ohlášení stanovenému v článku 7. Po 
následující dva roky nesmí hostující 
členský stát vyžadovat další ohlášení podle 
článku 7.

1. V případě odvětví, která nenáleží do 
odvětví zdravotní a sociální péče příslušný 
orgán domovského členského státu ověří 
žádost a do dvou týdnů ode dne přijetí 
kompletní žádosti vystaví a potvrdí 
evropský profesní průkaz . Příslušný 
orgán hostitelského členského státu zajistí 
předběžnou kontrolu celé žádosti 
odborníka o dočasné poskytování služeb, 
tedy zda jeho kvalifikace odpovídá 
národním požadavkům hostitelské země 
na kvalifikaci k poskytování stejných 
služeb. Členské státy poskytnou Komisi 
seznam určitých povolání, u nichž se pro 
práci na základě dočasného průkazu
mobility a režimu předběžného prohlášení 
vyžaduje předběžná kontrola žádosti. Po 
následující dva roky nesmí hostující 
členský stát vyžadovat další ohlášení podle 
článku 7, nebudou-li vyjádřeny zásadní 
pochybnosti.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4b – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijímat prováděcí akty, 
které stanoví technické specifikace, 
opatření nutná pro zajištění integrity, 
důvěrnosti a správnosti údajů obsažených 

4. Komise může přijímat prováděcí akty, 
které stanoví technické specifikace, 
opatření nutná pro zajištění integrity, 
důvěrnosti a správnosti údajů obsažených 
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v evropském profesním průkazu a 
v souboru uloženém v systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu, podmínky 
a postupy zpřístupnění evropského 
profesního průkazu jeho držiteli, a to 
včetně možnosti stáhnout si dotyčný 
soubor nebo ho aktualizovat. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s poradním postupem uvedeným 
v článku 58.

v evropském profesním průkazu a 
v souboru uloženém v systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu, podmínky 
a postupy zpřístupnění evropského 
profesního průkazu jeho držiteli, a to 
včetně možnosti stáhnout si dotyčný 
soubor nebo ho aktualizovat. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v článku 58.

Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4c – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán domovského členského 
státu ověří žádost a do dvou týdnů ode dne 
přijetí kompletní žádosti vystaví a potvrdí 
evropský profesní průkaz. O potvrzení 
evropského profesního průkazu vyrozumí 
žadatele a členský stát, v němž má žadatel 
v úmyslu poskytovat služby. Předání 
informace o potvrzení dotčeným 
hostitelským členským státům odpovídá 
ohlášení stanovenému v článku 7. Po 
následující dva roky nesmí hostující 
členský stát vyžadovat další ohlášení podle 
článku 7.

1. Příslušný orgán domovského členského 
státu ověří žádost a do čtyř týdnů ode dne 
přijetí kompletní žádosti vystaví a potvrdí 
evropský profesní průkaz. O potvrzení 
evropského profesního průkazu vyrozumí 
žadatele a členský stát, v němž má žadatel 
v úmyslu poskytovat služby. Předání 
informace o potvrzení dotčeným 
hostitelským členským státům odpovídá 
ohlášení stanovenému v článku 7. Po 
následující dva roky nesmí hostující 
členský stát vyžadovat další ohlášení podle 
článku 7, nebudou-li vyjádřeny oprávněné 
zásadní pochybnosti.

Dva roky ode dne, kdy vstoupí v platnost 
směrnice zavádějící evropský profesní 
průkaz, dokončí Komise studii dopadů, 
jejímž účelem je vyhodnotit dobu trvání 
postupu.

Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4c – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rozhodnutí domovského členského státu 
nebo nepřijetí rozhodnutí ve lhůtě dvou
týdnů uvedené v odstavci 1 zakládá důvod 
pro odvolání podle vnitrostátních právních 
předpisů.

2. Rozhodnutí domovského členského státu 
nebo nepřijetí rozhodnutí ve lhůtě čtyř
týdnů uvedené v odstavci 1 zakládá důvod 
pro odvolání podle vnitrostátních právních 
předpisů.

Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Po přijetí kompletní žádosti o evropský 
profesní průkaz příslušný orgán 
domovského členského státu do dvou 
týdnů ověří a potvrdí pravost a platnost 
předložených dokladů, vystaví evropský 
profesní průkaz, předá ho příslušnému 
orgánu hostitelského členského státu 
k potvrzení a informuje tento orgán 
o odpovídajícím souboru v systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu. 
Domovský členský stát uvědomí žadatele 
o průběhu řízení.

1. Po přijetí kompletní žádosti o evropský 
profesní průkaz příslušný orgán 
domovského členského státu v případě 
jiných odvětví než odvětví zdravotní 
a sociální péče do čtyř týdnů ověří 
a potvrdí pravost a platnost předložených 
dokladů, vystaví evropský profesní průkaz, 
předá ho příslušnému orgánu hostitelského 
členského státu k potvrzení a informuje 
tento orgán o odpovídajícím souboru 
v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu. Domovský členský stát 
uvědomí žadatele o průběhu řízení. Dva 
roky ode dne, kdy vstoupí v platnost 
směrnice zavádějící evropský profesní 
průkaz, dokončí Komise studii dopadů, 
jejímž účelem je vyhodnotit dobu trvání 
postupu.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4d – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. U případů uvedených v článcích 16, 21 
a 49a rozhodne hostitelský členský stát 
o potvrzení evropského profesního průkazu 
podle odstavce 1 do jednoho měsíce od 
přijetí evropského profesního průkazu 
předaného domovským členským státem. 
V případě oprávněných pochyb si hostující 
členský stát může od domovského 
členského státu vyžádat dodatečné 
informace. Tato žádost nemá odkladný 
účinek přesahující jeden měsíc.

2. U případů uvedených v článcích 16, 21 
a 49a rozhodne hostitelský členský stát 
o potvrzení evropského profesního průkazu 
podle odstavce 1 do jednoho měsíce od 
přijetí evropského profesního průkazu 
předaného domovským členským státem.
V případě oprávněných pochyb si hostující 
členský stát může od domovského 
členského státu vyžádat dodatečné 
informace. Tato žádost má odkladný 
účinek přesahující jeden měsíc.

Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány domovského 
a hostitelského členského státu aktualizují 
včas odpovídající soubor uložený 
v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu informacemi 
o disciplinárním opatření nebo 
trestněprávních sankcích či o jiných 
vážných konkrétních okolnostech, které
mohou mít důsledky pro další výkon 
činností držitele evropského profesního 
průkazu vystaveného podle této směrnice. 
K těmto aktualizacím patří vymazání 
informací, které nejsou nadále požadovány. 
Dotyčné příslušné orgány informují 
držitele evropského profesního průkazu 
a příslušné orgány zapojené do správy 
odpovídajícího souboru v systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu o každé 
aktualizaci.

1. Příslušné orgány domovského 
a hostitelského členského státu aktualizují 
včas odpovídající soubor uložený 
v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu rovněž informacemi 
o disciplinárním nebo správním opatření 
nebo trestněprávních sankcích či o jiných 
vážných konkrétních okolnostech, které 
mohou mít důsledky pro další výkon 
činností držitele evropského profesního
průkazu vystaveného podle této směrnice.
K těmto aktualizacím patří vymazání 
informací, které nejsou nadále požadovány.
Veškeré aktualizace se zakládají na 
předchozím rozhodnutí soudu nebo 
příslušného orgánu, jímž se odborníkovi 
zakazuje vykonávat jeho odbornou 
činnost. Dotyčné příslušné orgány 
informují držitele evropského profesního 
průkazu a příslušné orgány zapojené do 
správy odpovídajícího souboru v systému 
pro výměnu informací o vnitřním trhu včas
o každé aktualizaci.
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Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4e – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace obsažené v evropském 
profesním průkazu se omezují na údaje 
nutné pro zjištění práva jeho držitele na 
výkon povolání, pro které byl vydán, a to 
zejména příjmení, jméno, datum a místo 
narození, povolání, platný režim, dotyčné 
příslušné orgány, číslo průkazu, 
bezpečnostní záležitosti a platný důkaz 
totožnosti.

4. Informace obsažené v evropském 
profesním průkazu se omezují na údaje 
nutné pro zjištění práva jeho držitele na 
výkon povolání, pro které byl vydán, a to 
zejména příjmení, jméno, datum a místo 
narození, platný režim, dotyčné příslušné 
orgány, číslo průkazu, bezpečnostní 
záležitosti, vzdělání, dosaženou odbornou 
kvalifikaci a praxi, školící kurzy důležité 
pro veřejnou bezpečnost a platný důkaz 
totožnosti.

Odůvodnění

Profesní průkaz by měl obsahovat informace o vzdělání poskytovatele služeb a 
o absolvovaných kurzech a školeních, jakož i odborných zkušenostech, aby zaměstnavatel 
mohl určit, jestli poskytovatel služby splňuje požadavky na dané pracovní místo.

Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4e – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, že držitel 
evropského profesního průkazu má právo 
požádat kdykoliv o opravu, odstranění 
a zablokování svého souboru uloženého 
v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu a že v okamžiku vystavení 
evropského profesního průkazu je o tomto 
právu informován a toto právo je mu 
připomínáno každé dva roky po vydání 
jeho evropského profesního průkazu.

5. Členské státy zajistí, že držitel 
evropského profesního průkazu má právo 
požádat kdykoliv a bezplatně o opravu, 
odstranění a zablokování svého souboru 
uloženého v systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu a že v okamžiku 
vystavení evropského profesního průkazu 
je o tomto právu informován a toto právo 
je mu připomínáno každé dva roky po 
vydání jeho evropského profesního 
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průkazu.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4e – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prováděcí akty, které 
stanoví podmínky přístupu k souboru 
v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu, technické prostředky 
a postupy pro ověření uvedené v prvním 
pododstavci. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s poradním postupem 
uvedeným v článku 58.

Komise přijme prováděcí akty, které 
stanoví podmínky přístupu k souboru 
v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu, technické prostředky 
a postupy pro ověření uvedené v prvním 
pododstavci. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným
postupem uvedeným v článku 58.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4f – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán hostitelského členského 
státu poskytne částečný přístup k výkonu 
povolání na svém území, pokud jsou 
splněny tyto podmínky:

1. Příslušný orgán hostitelského členského 
státu poskytne částečný přístup k výkonu 
povolání na svém území po konzultaci 
s příslušnými národními sociálními 
partnery a profesními sdruženími 
zastupujícími odvětvová povolání, k nimž 
žadatel náleží, pokud jsou splněny tyto 
podmínky:

Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4f – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozdíly mezi odbornou činností 
vykonávanou v souladu se zákonem 
v domovském členském státě 
a regulovaným povoláním v hostitelském 
členském státě jako takovým jsou tak 
velké, že by uplatnění vyrovnávacích 
opatření ve skutečnosti znamenalo 
požadovat po žadateli absolvování celého 
programu vzdělávání a odborné přípravy 
v hostitelském členském státě, aby v něm
měl přístup k plně regulovanému povolání;

a) přetrvávající rozdíly mezi odbornou 
činností vykonávanou v souladu se 
zákonem v domovském členském státě 
a regulovaným povoláním v hostitelském 
členském státě jako takovým jsou
objektivně tak velké, že by nezbytné
uplatnění vyrovnávacích opatření 
znamenalo požadovat po žadateli 
absolvování celého programu vzdělávání 
a odborné přípravy v hostitelském 
členském státě, aby v něm mohl těžit 
z neomezeného přístupu k regulovanému 
povolání;

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4f – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odbornou činnost lze objektivně oddělit 
od ostatních činností, které v hostitelském 
členském státě spadají pod regulované 
povolání.

b) odbornou činnost lze objektivně oddělit 
od ostatních činností, které v hostitelském 
členském státě spadají pod regulované 
povolání. Při celkovém posuzování 
skutečnosti, zda se určitá činnost považuje 
za oddělitelnou od jiných činností 
příslušné orgány hostitelského členského 
státu mimo jiné posoudí, zda je tato 
činnost v domovském členském státě 
vykonávána jako samostatná činnost.

Odůvodnění

Formulace Komise v tomto článku sahá dále než rozhodnutí Evropského soudního dvora 
v jeho rozsudku z 19. ledna 2006 (C-330/03(Colegio)). Zatímco Komise se domnívá, že 
členský stát musí akceptovat to, že činnost je oddělitelná tehdy, jestliže ji lze vykonávat jako 
samostatnou činnost v domácím členském státě, Soudní dvůr je méně kategorický, neboť 
konstatuje, že toto kritérium by mělo tvořit základní prvek postupu rozhodování o částečném 
přístupu.
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Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4f – odst. 1 – písm. b – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely písmene b) se určitá činnost 
považuje za oddělitelnou, pokud je 
v domovském členském státě vykonávána 
jako samostatná činnost.

vypouští se

Odůvodnění

Navazuje na změny v čl. 4f bodě 1.

Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4f – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody obecného zájmu, jako
je veřejné zdraví, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru.

2. Členské státy mohou odmítnout
uplatnění zásady částečného přístupu, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody veřejného zájmu, jako
jsou veřejné zdraví, bezpečnost pacientů 
a ochrana spotřebitelů, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nutnou míru.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4f – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Žádosti o usazení v hostitelském 
členském státě se posuzují v souladu 

3. Žádosti o usazení jsou v případě usazení
v hostitelském členském státě posuzovány 
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s hlavou III kapitolami I a IV . příslušnými orgány členského státu spolu 
s národními sociálními partnery 
a profesními sdruženími zastupujícími 
odvětvová povolání, a to v souladu 
s hlavou III kapitolami I a IV.

Odůvodnění

Příslušné orgány v členských státech by měly zapojovat národní sociální partnery vždy, když 
poskytují částečný přístup danému poskytovateli služby, který patří do odvětvového povolání, 
které sociální partneři zastupují.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„b) pokud se poskytovatel služby 
přestěhuje, vykonával-li toto povolání 
v jednom nebo několika členských státech 
po dobu nejméně dvou let během deseti let 
předcházejících poskytování služeb a není-
li povolání v členském státě usazení 
regulováno.

„b) pokud se poskytovatel služby 
přestěhuje, vykonával-li toto povolání 
v jednom nebo několika členských státech 
po dobu nejméně dvou let během deseti let 
předcházejících poskytování služeb a není-
li povolání v členském státě usazení 
regulováno. Poskytování služeb ve 
stavebnictví se z této obecné svobody 
poskytování služeb vyjímá. Podmínka, 
která vyžaduje dvouletý výkon povolání se 
neuplatňuje v případě, že je regulováno 
buď povolání nebo vzdělání a odborná 
příprava, která k tomuto povolání vede. 

Odůvodnění

Existuje nebezpečí, že by subdodavatelé ve stavebním odvětví vykonávali práci v jiném 
členském státě, aniž by měli požadovanou minimální kvalifikaci. To je třeba vyloučit, aby bylo 
možné chránit zaměstnance ve stavebním odvětví před sociálním dumpingem.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
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Směrnice 2005/36/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytovatel služby provází příjemce 
služby za podmínky, že se obvyklé bydliště 
příjemce služby nachází v členském státě 
usazení poskytovatele služby a že povolání 
není uvedeno na seznamu uvedeném 
v čl. 7 odst. 4.“

vypouští se

Odůvodnění

Návrh Komise umožní poskytovateli služby bez dvouleté pracovní zkušenosti poskytování 
služeb příjemci stejné státní příslušnosti. To by ovšem mohlo naznačovat, že zahraniční 
poskytovatelé služeb budou moci najímat zaměstnance z členského státu původu poskytovatele 
služby za mírnějších okolností, než jsou ty, které by se vztahovaly na zaměstnance 
z hostitelského členského státu.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Doplňuje se nový odstavec 4, který zní: vypouští se
„4. V případě notářů jsou z poskytování 
služeb vyloučeny úřední listiny a další
ověřovací činnosti, jež vyžadují úřední 
razítko hostitelského členského státu.“

Odůvodnění

Vynětí určitých služeb v případě přicházejících notářů, konkrétně pak vyhotovování veřejných 
listin a ostatní činnosti ověřování, které vyžadují pečeť hostitelského členského státu, by 
způsobilo vytvoření dvou skupin notářů s odlišnými kompetencemi. To může způsobit 
narušení ochrany spotřebitelských práv a vyžadovalo by to povinnost řádně informovat 
spotřebitele.

Pozměňovací návrh 46
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a – bod i
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„e) pro povolání související s bezpečností 
a veřejným zdravím, jestliže to členský stát
vyžaduje od svých vlastních státních 
příslušníků, doklad o tom, že jim nebyl 
dočasně či s konečnou platností zakázán 
výkon povolání a že nebyli odsouzeni za 
spáchání trestného činu.“

„e) pro veškerá povolání, jestliže tak 
stanoví členský stát, doklad o tom, že jim 
nebyl dočasně či s konečnou platností 
zakázán výkon povolání a že nebyli 
odsouzeni za spáchání trestného činu.“

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„f) v případě dokladu o dosažené 
kvalifikaci podle čl. 21 odst. 1 a v případě 
osvědčení o nabytých právech podle 
článků 23, 26, 27, 30, 33, 33a, 37, 39 a 43 
potvrzení o znalosti jazyka hostitelského 
členského státu.“

„f) v případě dokladu o dosažené 
kvalifikaci podle čl. 21 odst. 1 a v případě 
osvědčení o nabytých právech podle 
článků 23, 26, 27, 30, 33, 33a, 37, 39 a 43 
potvrzení o dostatečné znalosti jazyka 
hostitelského členského státu.“

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a – bod ii a (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) Doplňuje se písmeno fa), které zní:
„fa) pro všechna povolání doklad 
o znalosti jazyka hostitelského členského 
státu.“;
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Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě prvního poskytnutí služeb 
u regulovaných povolání, která mají
důsledky pro veřejné zdraví nebo 
bezpečnost a která nevyužívají 
automatického uznávání podle hlavy III 
kapitoly II nebo III, může příslušný orgán 
hostitelského členského státu zkontrolovat 
odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb 
před tímto prvním poskytnutím služeb. 
Tato předběžná kontrola je možná pouze 
tehdy, je-li jejím účelem předejít vážnému
poškození zdraví nebo bezpečnosti 
příjemce služby kvůli nedostatečné 
odborné kvalifikaci poskytovatele služeb 
a pokud nepřesahuje to, co je za tímto 
účelem nezbytné.

4. V případě prvního poskytnutí služeb 
u regulovaných povolání, která mají
naléhavé důvody veřejného zájmu a která 
nevyužívají automatického uznávání podle 
hlavy III kapitoly III, může příslušný orgán 
hostitelského členského státu zkontrolovat 
odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb 
před tímto prvním poskytnutím služeb.
Tato předběžná kontrola je možná pouze 
tehdy, je-li jejím účelem předejít poškození 
zdraví nebo bezpečnosti příjemce služby, 
poskytovatele služby nebo veřejnosti 
obecně kvůli nedostatečné odborné 
kvalifikaci poskytovatele služeb a pokud 
nepřesahuje to, co je za tímto účelem 
nezbytné.

Odůvodnění

Vynětí povolání v rámci hlavy II kapitoly III by mohlo mít negativní důsledky pro veřejné 
zdraví a bezpečnost, protože by znamenalo, že samostatně výdělečně činné osoby a vedoucí 
pracovníci bez předchozího ověření kvalifikace mohou vykonávat služby v jiném členském 
státě. Vzhledem k tomu, že mnozí pracovníci ze zahraničí pracují jako samostatně výdělečně 
činné osoby ve stavebním odvětví některých členských států, mohlo by mít vynětí samostatně 
výdělečně činných osob z předchozího ověřování vážné důsledky pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci v tomto odvětví.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy oznámí Komisi seznam 
povolání, u nichž je podle vnitrostátních 

Členské státy oznámí Komisi seznam 
povolání, u nichž je podle vnitrostátních 
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právních předpisů předběžná kontrola 
nutná, aby se předešlo vážnému poškození
zdraví nebo bezpečnosti příjemce služby. 
Členské státy předloží Komisi u každého 
z těchto povolání konkrétní zdůvodnění, 
proč bylo na seznam zařazeno.

právních předpisů předběžná kontrola 
nutná, aby se předešlo vážnému poškození
veřejného zájmu. Členské státy předloží 
Komisi u každého z těchto povolání 
konkrétní zdůvodnění, proč bylo na 
seznam zařazeno.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 22 k bodu odůvodnění 4.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán uvědomí poskytovatele 
služby o svém rozhodnutí nekontrolovat 
jeho kvalifikaci nebo o výsledku této 
kontroly ve lhůtě nanejvýš jednoho měsíce 
po obdržení ohlášení a průvodních 
dokladů. Existují-li obtíže, které by mohly 
vést k prodlení, uvědomí příslušný orgán 
poskytovatele služeb ve lhůtě jednoho 
měsíce o důvodech prodlení. Obtíže musí 
být vyřešeny ve lhůtě jednoho měsíce od 
tohoto uvědomění a konečné rozhodnutí 
přijato během měsíce, který následuje po 
vyřešení obtíží.

Příslušný orgán uvědomí poskytovatele 
služby o svém rozhodnutí nekontrolovat 
jeho kvalifikaci nebo o výsledku této 
kontroly ve lhůtě nanejvýš jednoho měsíce 
po obdržení ohlášení a průvodních 
dokladů. Existují-li obtíže, které by mohly 
vést k prodlení, uvědomí příslušný orgán 
poskytovatele služeb ve lhůtě jednoho 
měsíce o důvodech prodlení. Obtíže musí 
být vyřešeny co nejdříve od tohoto 
uvědomění a konečné rozhodnutí přijato 
během měsíce, který následuje po vyřešení 
obtíží.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud existuje podstatný rozdíl mezi 
odbornou kvalifikací poskytovatele služeb 
a odbornou přípravou, která je vyžadována 

Pokud existuje podstatný rozdíl mezi 
odbornou kvalifikací poskytovatele služeb 
a odbornou přípravou, která je vyžadována 
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v hostitelském členském státě, a to 
v takovém rozsahu, že by tento rozdíl mohl 
poškodit veřejné zdraví nebo bezpečnost 
a nelze ho vyrovnat odbornou praxí nebo 
celoživotním učením poskytovatele služby, 
poskytne hostitelský členský stát 
poskytovateli služby možnost, aby 
prokázal, zejména formou zkoušky 
způsobilosti, že nabyl chybějící znalosti 
nebo schopnosti. V každém případě musí 
být možné poskytovat služby ve lhůtě 
jednoho měsíce po vydání rozhodnutí 
podle třetího pododstavce.

v hostitelském členském státě, a to 
v takovém rozsahu, že by tento rozdíl mohl 
poškodit veřejný zájem, poskytne 
hostitelský členský stát poskytovateli 
služby možnost, aby prokázal, zejména 
formou zkoušky způsobilosti, že nabyl 
chybějící znalosti nebo schopnosti. V 
každém případě musí být možné 
poskytovat služby ve lhůtě jednoho měsíce 
po vydání rozhodnutí podle třetího 
pododstavce.

Odůvodnění

Informální učení („učení se prací“) nenahrazuje formální odbornou přípravu ani další 
vzdělávání (například formou kombinovaných kurzů).

Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Službu je možno poskytovat, pokud 
příslušný orgán nereaguje ve lhůtách 
stanovených ve třetím a čtvrtém 
pododstavci.

vypouští se

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1. Příslušné orgány hostitelského 
členského státu mohou v případě 
pochybností požádat příslušné orgány 
členského státu usazení, aby jim poskytly 
informace o usazení poskytovatele služeb 

„1. Příslušné orgány hostitelského 
členského státu mohou v případě 
pochybností požádat příslušné orgány 
členského státu usazení, aby jim poskytly 
informace o usazení poskytovatele služeb 
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v souladu s právními předpisy, o jeho 
bezúhonnosti a o tom, že neexistují žádné 
disciplinární nebo trestněprávní sankce 
profesní povahy. V případě kontroly 
kvalifikací mohou příslušné orgány 
hostitelského členského státu požádat 
příslušné orgány členského státu usazení, 
aby jim poskytly informace o odborné 
přípravě poskytovatele služby v rozsahu 
nutném pro posouzení podstatného rozdílu, 
který by mohl poškodit veřejné zdraví 
nebo bezpečnost. Příslušné orgány 
členského státu usazení poskytnou tyto 
informace v souladu s článkem 56.“

v souladu s právními předpisy, o jeho 
bezúhonnosti a o tom, že neexistují žádné 
disciplinární nebo trestněprávní sankce 
profesní povahy. V případě kontroly 
kvalifikací mohou příslušné orgány 
hostitelského členského státu požádat 
příslušné orgány členského státu usazení, 
aby jim poskytly informace o odborné 
přípravě poskytovatele služby v rozsahu 
nutném pro posouzení podstatného rozdílu, 
který by mohl poškodit veřejný zájem.
Příslušné orgány členského státu usazení 
poskytnou tyto informace v souladu 
s článkem 56.“

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 5 k bodu odůvodnění 4.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Jakýkoli doklad o dosažené kvalifikaci 
nebo jakýkoli soubor dokladů o dosažené 
kvalifikaci, který byl vydán příslušným 
orgánem v členském státě a který 
prokazuje, že jeho držitel úspěšně dokončil 
odbornou přípravu v Unii v rámci řádného 
nebo rozvolněného studia a v rámci nebo 
mimo rámec formálních studijních 
programů, kterou tento členský stát uznává 
jako rovnocennou odbornou přípravu 
a která uděluje držiteli stejná práva na 
přístup k povolání nebo jeho výkon nebo 
připravuje na výkon tohoto povolání, se 
považuje za doklad o dosažené kvalifikaci 
druhu uvedeného v článku 11, včetně 
dotyčné úrovně.“

„Jakýkoli doklad o dosažené kvalifikaci 
nebo jakýkoli soubor dokladů o dosažené 
kvalifikaci, který byl vydán příslušným 
orgánem v členském státě a který 
prokazuje, že jeho držitel úspěšně dokončil 
odbornou přípravu v Unii v rámci řádného 
nebo rozvolněného studia a v rámci 
formálních studijních programů, kterou 
tento členský stát uznává jako rovnocennou 
odbornou přípravu a která uděluje držiteli 
stejná práva na přístup k povolání nebo 
jeho výkon nebo připravuje na výkon 
tohoto povolání, se považuje za doklad 
o dosažené kvalifikaci druhu uvedeného 
v článku 11, včetně dotyčné úrovně.“
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Odůvodnění

Neformální odborná příprava (učení se prací) se nemůže rovnat formální odborné přípravě 
obsahující hodnocení výkonu. Postavení formální odborné přípravy by bylo ohroženo 
a kvalita poskytovaných služeb by se vážně zhoršila.

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto 
článku může příslušný orgán 
hostitelského členského státu odmítnout 
přístup k regulovanému povolání a jeho 
výkon držitelům osvědčení způsobilosti, 
pokud je vnitrostátní kvalifikace 
požadovaná pro výkon tohoto povolání na 
jeho území zařazena do kategorií 
uvedených v čl. 11 písm. d) nebo e).“

vypouští se

Odůvodnění

Čl.13 odst. 4 by odborným řemeslníkům bránil v přeshraniční činnosti. Odborní řemeslníci 
náleží do kategorie, kterou se zabývá článek 11c.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 a (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a) Vkládá se nový článek 13a, který zní:
„Článek 13a
Pokud členský stát po svých odbornících 
požaduje, aby se neustále odborně 
vzdělávali a toto vzdělávání prokazovali, 
bude mít tento členský stát rovněž právo 
rozšířit tento požadavek na odborníky z 
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jiných členských států, kteří budou mít 
zájem vykonávat svou činnost na jeho 
území.“

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1. Bez ohledu na článek 13 může 
hostitelský stát požadovat, aby žadatel 
absolvoval adaptační období nepřesahující 
tři roky nebo složil zkoušku způsobilosti, 
pokud se odborná příprava, již obdržel, 
z hlediska výkonu odborné činnosti 
podstatně liší obsahem od odborné 
přípravy v hostitelském členském státě.“

„1. Bez ohledu na článek 13 může 
hostitelský stát požadovat, aby žadatel 
absolvoval adaptační období nepřesahující 
tři roky nebo složil zkoušku způsobilosti, 
pokud se odborná příprava, již obdržel, 
z hlediska výkonu odborné činnosti 
podstatně liší obsahem od odborné 
přípravy v hostitelském členském státě, 
pokud trvání odborné přípravy, kterou 
prokazuje dokladem, je alespoň o rok 
kratší než minimální doba požadovaná 
hostitelským členským státem nebo pokud 
je regulované povolání v hostitelském 
členském státě složeno z jedné nebo více 
regulovaných odborných činností, které 
neexistují v odpovídajícím povolání 
žadatelova členského státu původu, 
a pokud tento rozdíl spočívá ve zvláštní 
odborné přípravě, která je požadována 
v hostitelském členském státě a která se 
podstatně liší od obsahu doloženého 
žadatelovým osvědčením o odborné 
způsobilosti či dokladem o dosažené 
kvalifikaci.“

Odůvodnění

Není jasné, proč by se kritéria a) a c) čl. 14 odst. 1 neměla v budoucnu dále uplatňovat. 
Ukázalo se, že jsou pro příslušné orgány v členských státech velmi účinným nástrojem. 
Záměrem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby byla kritéria a) a c) zachována.

Pozměňovací návrh 59
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) V odstavci 3 se za první pododstavec 
vkládá nový pododstavec, který zní:

vypouští se

„U povolání notáře může hostitelský stát 
při určení vyrovnávacího opatření 
zohlednit zvláštní činnosti vykonávané 
tímto povoláním na svém území, a to 
zejména pokud jde o použitelný právní 
předpis.“

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Směrnice 2005/36/ES
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a ohledně úprav seznamů 
činností v příloze IV, pro které se uznává 
odborná praxe podle článku 16, za účelem 
aktualizace nebo vyjasnění klasifikace za 
předpokladu, že to nepředstavuje zúžení 
rozsahu činností týkajících se jednotlivých 
kategorií.“

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a ohledně doplnění seznamů 
činností v příloze IV, pro které se uznává 
odborná praxe podle článku 16, za účelem 
aktualizace nebo vyjasnění klasifikace za 
předpokladu, že to nepředstavuje zúžení 
rozsahu činností týkajících se jednotlivých 
kategorií.“ Odborné činnosti, které již byly 
do uvedeného seznamu zahrnuty, se 
nepřesouvají do jiného seznamu.

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a, které se týkají úprav 
seznamu uvedeného v příloze V bodě 
5.2.1, aby ho přizpůsobila vzdělávacímu, 
vědeckému a technickému pokroku.“

„Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a, které se týkají úprav 
seznamu uvedeného v příloze V bodě 
5.2.1, aby ho přizpůsobila vzdělávacímu, 
vědeckému a technickému pokroku a dále 
rozvoji a vývoji v oblasti ošetřovatelské 
péče.“

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Odborná příprava zdravotních sester 
a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou 
péči zahrnuje nejméně tři roky studia 
čítajícího 4 600 hodin teoretického 
a klinického výcviku, přičemž délka 
teoretického výcviku představuje alespoň 
jednu třetinu a délka klinického výcviku 
alespoň jednu polovinu minimální délky 
odborné přípravy. Členské státy mohou 
poskytnout částečnou výjimku osobám, 
které absolvovaly část výuky formou 
jiného výcviku, který má alespoň 
rovnocennou úroveň.“

„Odborná příprava zdravotních sester 
a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou 
péči zahrnuje nejméně tři roky studia, což 
lze vyjádřit rovněž v odpovídajících 
kreditech ECTS, čítajícího 4 600 hodin 
teoretického a klinického výcviku, přičemž 
délka teoretického výcviku představuje 
alespoň jednu třetinu a délka klinického 
výcviku alespoň jednu polovinu minimální 
délky odborné přípravy. Členské státy 
mohou poskytnout částečnou výjimku 
osobám, které absolvovaly část výuky 
formou jiného výcviku, který má alespoň 
rovnocennou úroveň.“

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 23 a (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Článek 33 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23a) Vkládá se nový článek 33b, který zní:
„Článek 33b
Přechodná ustanovení
Počínaje [vložit datum vstupu této 
směrnice v platnost] je členským státům 
poskytnuta lhůta šesti let, během níž mají 
přizpůsobit své vzdělávací systémy novým 
požadavkům čl. 31 odst. 1, které vyžadují, 
aby zdravotní sestry a porodní asistentky 
absolvovaly 12 let obecného vzdělání nebo 
aby úspěšně složily zkoušku na 
odpovídající úrovni.“

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 24 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 34 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Celková doba základní odborné přípravy 
v oboru zubního lékařství zahrnuje 
nejméně pět let řádné teoretické 
a praktické výuky předmětů 
vyjmenovaných v příloze V bodě 5.3.1 na 
vysoké škole, ve vyšším vzdělávacím 
zařízení s uznanou vysokoškolskou úrovní 
nebo pod dohledem vysoké školy, přičemž 
lze tuto výuku vyjádřit rovněž
v odpovídajících kreditech ECTS.

„Celková doba základní odborné přípravy 
v oboru zubního lékařství zahrnuje 
nejméně pět let výuky předmětů 
vyjmenovaných v příloze V bodě 5.3.1 na 
vysoké škole, ve vyšším vzdělávacím 
zařízení s uznanou vysokoškolskou úrovní 
nebo pod dohledem vysoké školy, přičemž 
lze tuto výuku vyjádřit rovněž
v odpovídajícím počtu 300 kreditů ECTS, 
což spočívá v nejméně 5 000 hodinách 
řádné teoretické a praktické výuky.

Pozměňovací návrh 65
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 30 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 44 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na konci teoretické a praktické výuky 
nejméně šest měsíců praktického výcviku 
v lékárně otevřené pro veřejnost nebo 
v nemocnici pod dohledem 
farmaceutického oddělení uvedené 
nemocnice.

b) během nebo na konci teoretické 
a praktické výuky nejméně šest měsíců 
praktického výcviku v lékárně otevřené pro 
veřejnost nebo v nemocnici pod dohledem 
farmaceutického oddělení uvedené 
nemocnice.

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně čtyři roky řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení 
s úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu a nejméně dva roky
placeného praktického výcviku;

a) nejméně čtyři roky řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení 
s úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu a nejméně dva roky 
praktického výcviku;

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Placený praktický výcvik probíhá 
v členském státě pod dohledem osoby, jež 
poskytuje příslušné záruky své způsobilosti 
zajistit odbornou praxi. Musí proběhnout 
po úspěšném ukončení studií uvedených 
v odstavci 1. Úspěšné ukončení placeného
praktického výcviku se potvrzuje vydáním 
osvědčení, které provází doklad o dosažené 
kvalifikaci.

3. Praktický výcvik probíhá v členském 
státě pod dohledem osoby, jež poskytuje 
příslušné záruky své způsobilosti zajistit 
odbornou praxi. Musí proběhnout po 
úspěšném ukončení studií uvedených 
v odstavci 1. Úspěšné ukončení 
praktického výcviku se potvrzuje vydáním 
osvědčení, které provází doklad o dosažené 
kvalifikaci.

Pozměňovací návrh 68
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49a – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) znalostmi, dovednostmi a schopnostmi 
pro společný rámec odborné přípravy se 
rozumí úrovně evropského rámce 
kvalifikací stanoveného v příloze II 
doporučení Evropského parlamentu 
a Rady o zavedení evropského rámce 
kvalifikací pro celoživotní učení(*);

d) znalostmi, dovednostmi a schopnostmi 
pro společný rámec odborné přípravy se 
rozumí úrovně uvedené v článku 11 této 
směrnice;

Článek 11 se nevztahuje na povolání 
regulovaná podle přílohy V bodu 1.

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49a – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) dotyčné povolání není zahrnuto 
v žádném jiném společném rámci odborné 
přípravy ani není již regulováno podle 
hlavy III kapitoly III;

e) dotyčné povolání není zahrnuto 
v žádném jiném společném rámci odborné 
přípravy ani není již regulováno podle 
hlavy III kapitoly III nebo podle čl. 10 
písm. b);

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) společný rámec odborné přípravy je 
vypracován řádným transparentním 
postupem, včetně zapojení zúčastněných 
stran z členských států, v nichž povolání 

f) společný rámec odborné přípravy je 
vypracován řádným transparentním 
postupem, včetně zapojení národních 
sociálních partnerů, profesních sdružení 
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není regulováno; zastupujících odvětvová povolání a
zúčastněných stran z členských států, 
v nichž povolání je nebo není regulováno;

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49b – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) společná závěrečná zkouška odborné 
přípravy je vypracována řádným 
transparentním postupem včetně zapojení 
zúčastněných stran z členských států, 
v nichž povolání není regulováno;

c) společná závěrečná zkouška odborné 
přípravy je vypracována řádným 
transparentním postupem, včetně zapojení
národních sociálních partnerů, 
profesních sdružení zastupujících 
odvětvová povolání a zúčastněných stran 
z členských států, v nichž povolání je nebo
není regulováno;

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Členský stát zajistí, že kontroly
jazykových znalostí provádí příslušný 
orgán po přijetí rozhodnutí uvedených 
v článku 4d, čl. 7 odst. 4 a čl. 51 odst. 3 a 
v případě vážných a konkrétních 
pochybností o dostatečných jazykových 
znalostech odborníka vzhledem 
k odborným činnostem, které má tato 
osoba v úmyslu vykonávat.

„Členský stát zajistí, že ověření
jazykových znalostí provádí příslušný 
orgán pro žadatele zdarma a v případě 
vážných a konkrétních pochybností 
o dostatečných jazykových znalostech 
odborníka vzhledem k odborným 
činnostem, které má tato osoba v úmyslu 
vykonávat.

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
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Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě povolání, která mají důsledky 
pro bezpečnost pacienta, mohou členské 
státy udělit příslušným orgánům právo 
provádět kontrolu jazykových znalostí 
všech dotyčných odborníků, pokud to 
výslovně vyžaduje vnitrostátní systém 
zdravotní péče nebo reprezentativní 
vnitrostátní organizace pacientů v případě 
samostatně výdělečných odborníků, kteří 
nejsou součástí vnitrostátního systému 
zdravotní péče.

V případě povolání, která mají důsledky 
pro veřejné zdraví a bezpečnost pacienta
nebo pro kvalitu vzdělávání, mohou 
členské státy udělit příslušným orgánům 
právo provádět kontrolu jazykových 
znalostí všech dotyčných odborníků, pokud 
to výslovně vyžaduje vnitrostátní systém 
zdravotní péče nebo reprezentativní 
vnitrostátní organizace pacientů či sociální 
partneři v případě samostatně výdělečných 
odborníků, kteří nejsou součástí 
vnitrostátního systému zdravotní péče.
Kontrolou jazykových znalostí příslušným 
orgánem není dotčeno právo 
zaměstnavatele provádět případně další 
přezkoušení.

Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každá kontrola jazykových znalostí se 
omezuje na znalost jednoho z úředních 
jazyků členského státu podle volby 
dotyčné osoby, je přiměřená činnosti, jež 
má být vykonávána, a pro odborníka
bezplatná. Dotyčná osoba má právo podat 
u těchto zkoušek odvolání u vnitrostátních 
soudů.“

Každé ověření jazykových znalostí je
přiměřené činnosti, jež má být 
vykonávána, a pro odborníka je bezplatné.
Dotyčná osoba má právo podat u těchto 
zkoušek odvolání u vnitrostátních soudů.

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 55a – nadpis 



PE489.564v02-00 42/46 AD\914694CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznávání placeného praktického výcviku Uznávání praktického výcviku

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39
Směrnice 2005/36/ES
Článek 55a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem poskytnutí přístupu 
k regulovanému povolání uznává
domovský členský stát placený praktický 
výcvik absolvovaný v jiném členském státě 
a osvědčený příslušným orgánem tohoto 
členského státu.“

Za účelem poskytnutí přístupu 
k regulovanému povolání domovský 
členský stát přiměřeně zohlední praktický 
výcvik absolvovaný v jiném členském státě 
a osvědčený příslušným orgánem tohoto 
členského státu.“

Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56a – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány členského státu 
uvědomí všechny ostatní členské státy 
a Komisi o totožnosti odborníka, kterému
vnitrostátní orgány nebo soudy zakázaly, 
byť dočasně, na území tohoto členského 
státu výkon těchto odborných činností:

1. Příslušné orgány členského státu 
uvědomí všechny ostatní členské státy 
a Komisi o totožnosti odborníka, kterému
bylo dočasně nebo trvale odebráno právo 
vykonávat ve svém domovském nebo 
hostitelském členském státě tyto odborné 
činnosti:

Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56a – odst. 1 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zdravotní sestry uznané v rozsahu 
působnosti článku 10;

Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případech nespadajících do 
působnosti směrnice 2006/123/ES, kdy
odborník usazený v určitém členském státě 
vykonává odbornou činnost v rámci této 
směrnice a pod profesním označením, které 
není součástí profesních označení 
uvedených v odstavci 1, dotyčný členský 
stát uvědomí bezodkladně ostatní členské 
státy a Komisi, jakmile získá konkrétní 
informace o jednání, konkrétních činech 
nebo okolnostech spojených s touto 
činností, které by mohly vážně ohrozit 
zdraví nebo bezpečnost osob či životní 
prostředí v jiném členském státě. Tato 
informace nepřekračuje míru nezbytně 
nutnou ke zjištění totožnosti dotyčného 
odborníka a obsahuje odkaz na rozhodnutí 
příslušného orgánu, kterým se mu či jí 
zakazuje výkon odborných činností. Jiný 
členský stát si může vyžádat další 
informace za podmínek stanovených 
v článcích 8 a 56.

2. Pokud odborník usazený v určitém 
členském státě vykonává odbornou činnost 
v rámci této směrnice a pod profesním 
označením, které není součástí profesních 
označení uvedených v odstavci 1, dotyčný 
členský stát uvědomí bezodkladně ostatní 
členské státy a Komisi, jakmile získá 
konkrétní informace o jednání, konkrétních 
činech nebo okolnostech spojených s touto 
činností, které by mohly ohrozit zdraví 
nebo bezpečnost osob, veřejné zdraví či 
životní prostředí v jiném členském státě.
Tato informace nepřekračuje míru 
nezbytně nutnou ke zjištění totožnosti 
dotyčného odborníka a obsahuje odkaz na 
rozhodnutí příslušného orgánu, kterým se 
mu či jí zakazuje výkon odborných 
činností. Jiný členský stát si může vyžádat 
další informace za podmínek stanovených 
v článcích 8 a 56.

Odůvodnění

Varovný mechanismus by neměl být vyhrazen pro případy, na něž se nevztahuje směrnice 
2006/123/ES, ale měl by se rozšířit na všechny odborníky v případě činností, které mohou 
poškodit nejen zdraví a bezpečnost osob či životní prostředí v jiném členském státě, ale 
i veřejný zájem.

Pozměňovací návrh 80
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 44
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Všechny postupy se provádějí v souladu 
s ustanoveními směrnice 2006/123/ES 
o jednotném kontaktním místu. Všechny 
časové lhůty stanovené v této směrnici 
členským státům pro vyřízení postupů nebo 
formalit začínají od okamžiku, kdy občan 
podá žádost u jednotného kontaktního 
místa.

4. Všechny postupy se provádějí v souladu 
s ustanoveními směrnice 2006/123/ES 
o jednotném kontaktním místu. Všechny 
časové lhůty stanovené v této směrnici 
členským státům pro vyřízení postupů nebo 
formalit začínají od okamžiku, kdy občan 
podá příslušnému orgánu úplnou žádost
prostřednictvím jednotného kontaktního 
místa.

Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 44 
Směrnice 2005/36/ES
Článek 57a – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Fungováním jednotných kontaktních 
míst není dotčeno rozdělení funkcí 
a pravomocí mezi orgány v rámci 
vnitrostátních systémů.

Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 46
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 58 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen Výbor pro 
uznávání odborných kvalifikací. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.

1. Komisi je nápomocen Výbor pro 
uznávání odborných kvalifikací, který 
zajišťuje náležité zastoupení a konzultace 
na evropské i vnitrostátní odborné úrovni.
Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení
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(EU) č. 182/2011.
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