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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w 
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych skonsolidowano i zharmonizowano dotąd 
niejednorodne systemy uznawania kwalifikacji zawodowych.

Wejście w życie takich przepisów wiąże się z podwójnymi korzyściami: korzyściami dla 
pracowników i dla przedsiębiorstw. Z jednej strony dzięki dyrektywie propagowana jest i 
wspierana mobilność wykwalifikowanych pracowników na europejskim rynku pracy, co 
przyczynia się do stymulowania rozwoju usług międzynarodowych. Zniesienie pewnych 
przeszkód utrudniających mobilność przyczyniło się do utworzenia jednolitego rynku 
europejskiego. Z drugiej strony ułatwione zostało także pojawienie się profili zawodowych w 
konkretnych sektorach, w których niekiedy istniał znaczny rozdźwięk między popytem a 
podażą, a w efekcie dzięki tym zmianom w niektórych przypadkach zredukowano zjawisko 
braku umiejętności.

Te nowe warunki przyczyniły się do wzrostu gospodarczego, dały impuls do rozwoju 
konkurencyjności i doprowadziły o utworzenia nowych miejsc pracy.

Jednak liczba specjalistów, którzy podejmują decyzję o wykonywaniu swojego zawodu w 
państwie członkowskim innym niż państwo pochodzenia jest dzisiaj wciąż ograniczona, a 
obecna sytuacja gospodarcza niekorzystnie rokuje na przyszłość.

Mobilność sprzyja, w dużym zakresie, rozwojowi umiejętności wśród państw członkowskich, 
który podtrzymać i wzmocnić można jedynie przyjmując wspólne podejście mające na celu 
zapewnienie wysokiej jakości programów kształcenia i szkolenia zawodowego. 

Wachlarz zawodów reprezentowanych na rynku stale się zmienia i wiele tradycyjnych zajęć 
ustępuje miejsca nowym kwalifikacjom, które wymagają coraz bardziej specjalistycznych 
umiejętności i wiedzy. 
   
Ramy prawne w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych muszą w związku z tym zostać 
uaktualnione w celu zapewnienia większej elastyczności, skutecznego uznawania 
rzeczywistych umiejętności zdobytych przez specjalistów, a także w celu redukcji kosztów 
administracyjnych.

Wniosek w sprawie zmiany dyrektywy 2005/36/WE ma na celu uproszczenie przepisów 
odnoszących się do mobilności specjalistów wewnątrz Unii Europejskiej poprzez 
wprowadzenie nowego elementu, jakim jest europejska legitymacja zawodowa, która 
umożliwi nie tylko uproszczenie procesu uznawania kwalifikacji, ale także zmniejszenie 
kosztów administracyjnych.

Nowy tekst proponuje aktualizację minimalnych wymogów w zakresie kształcenia lekarzy, 
lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarek, położnych, lekarzy weterynarii i architektów, 
w celu uwzględnienia zmian, jakie zaszły w tych zawodach, a także zmian procesu szkolenia 
przygotowującego do wykonywania tych zawodów.
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Państwa członkowskie będą musiały między innymi przedstawić wykaz zawodów 
regulowanych, uzasadniając przy tym konieczność tych regulacji. Ostatecznym celem jest 
uniknięcie tworzenia sztucznych przeszkód w swobodnym przepływie osób.

Położenie nacisku na zasługi i konkurencję w sektorze wolnych zawodów, przy 
jednoczesnym usuwaniu barier utrudniających dostęp do tych zawodów, a także zmniejszeniu 
liczby branży, w których działalność zarezerwowana jest dla osób figurujących w różnych 
rejestrach i wykazach może być kierunkiem, w jakim należy podążać w celu sprzyjania 
mobilności, zwłaszcza mobilności nowych pokoleń.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego 
i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Modernizacja systemu uznawania 
kwalifikacji zawodowych ma podstawowe 
znaczenie dla pobudzenia wzrostu 
gospodarczego i innowacji, zwiększenia 
elastyczności na rynku pracy i wyjścia 
naprzeciw brakom demograficznym i 
bezrobociu strukturalnemu w UE.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Pięć lat po przyjęciu europejskiej 
legitymacji zawodowej Komisja powinna 
ocenić, jaki wpływ miałoby obowiązkowe 
wprowadzenie legitymacji zawodowej, i 
wskazać, czy zalecane jest podjęcie 
dalszych działań na późniejszym etapie.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Legitymacja powinna spełniać 
określone warunki dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony danych, należy 
ustanowić konieczne zabezpieczenia 
przeciw nadużyciom i ochronę przed 
fałszowaniem danych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 
innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 
wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie, w tych szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. Jeżeli występuje 
nadrzędny interes publiczny, tak jak w 
przypadku lekarzy lub innych 
pracowników służby zdrowia, państwo 
członkowskie powinno jednak mieć 
możliwość odmówienia udzielenia dostępu 
częściowego.

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 
innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 
wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie, w tych szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. Jeżeli występują 
nadrzędne względy interesu publicznego, 
takie jak bezpieczeństwo pacjentów lub 
ochrona konsumentów, państwo 
członkowskie powinno jednak mieć 
możliwość odmówienia udzielenia dostępu 
częściowego. W takim przypadku państwa 
członkowskie mogą odmówić stosowania 
zasady dostępu częściowego wobec 
pewnych zawodów, jak zawody, w których 
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świadczy się usługi zdrowotne, lub 
zawodów w inny sposób związanych ze 
zdrowiem publicznym.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zakres stosowania dyrektywy 
2005/36/WE powinien obejmować również 
notariuszy. W przypadku wniosków o 
uznanie kwalifikacji do celów 
prowadzenia działalności państwa 
członkowskie powinny być w stanie 
nakazać przeprowadzenie niezbędnych 
testów umiejętności lub odbycie stażu 
adaptacyjnego w celu uniknięcia 
przypadków dyskryminacji w ramach 
krajowych procedur wyboru i nominacji. 
W przypadku swobodnego świadczenia 
usług notariusze nie powinni mieć 
możliwości sporządzania dokumentów 
urzędowych ani przeprowadzania innych 
czynności w zakresie uwierzytelnienia 
wymagających pieczęci przyjmującego 
państwa członkowskiego.

skreślony

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Konieczne wydaje się, aby notariusze 
wyznaczani przez państwa członkowskie 
dla obszarów objętych krajową 
jurysdykcją, którzy zgodnie z prawem 
zobowiązani są do postępowania w sposób 
niezależny i bezstronny i którzy 
zapewniają legalność aktów prawnych i 
pewność prawa w kontekście sądownictwa 
prewencyjnego, byli wyłączeni z zakresu 
stosowania niniejszej dyrektywy. Z uwagi 
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na specjalne zadania podejmowane przez 
notariuszy w systemie sądowym do ich 
zawodu nie stosuje się ani podstawowej 
zasady swobodnego przepływu usług ani 
zasady uznawania kwalifikacji 
zawodowych zdobytych za granicą.

Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Wnioski o uznanie kwalifikacji 
składane przez specjalistów pochodzących 
z państw członkowskich, w których dany 
zawód nie jest regulowany, należy 
traktować w ten sam sposób jak wnioski 
składane przez specjalistów pochodzących 
z państw członkowskich o uregulowanym 
statusie danego zawodu. Ich kwalifikacje 
należy porównać z kwalifikacjami 
wymaganymi w przyjmującym państwie 
członkowskim na podstawie poziomów 
kwalifikacji określonych w dyrektywie 
2005/36/WE. W przypadku istotnych 
różnic właściwy organ powinien mieć 
możliwość wprowadzenia środków 
wyrównawczych.

(9) Wnioski o uznanie kwalifikacji 
składane przez specjalistów pochodzących 
z państw członkowskich, w których dany 
zawód nie jest regulowany, należy 
traktować w ten sam sposób jak wnioski 
składane przez specjalistów pochodzących 
z państw członkowskich o uregulowanym 
statusie danego zawodu. Ich kwalifikacje 
należy porównać z kwalifikacjami 
wymaganymi w przyjmującym państwie 
członkowskim na podstawie poziomów 
kwalifikacji i obiektywnych kryteriów
określonych w dyrektywie 2005/36/WE. W 
przypadku istotnych różnic właściwy organ 
powinien mieć możliwość wprowadzenia 
środków wyrównawczych. Mechanizmy 
sprawdzania umiejętności teoretycznych i 
praktycznych, które mogą być wymagane 
w celu uzyskania dostępu do danego 
zawodu, jak te przybierające formę 
środków wyrównawczych, muszą 
gwarantować zasady przejrzystości i 
bezstronności i przestrzegać tych zasad.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W przypadku braku harmonizacji 
minimalnych wymogów w zakresie 

(10) W przypadku braku harmonizacji 
minimalnych wymogów w zakresie 
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kształcenia, wymaganego do dostępu do 
zawodów objętych systemem ogólnym, 
przyjmujące państwo członkowskie 
powinno nadal mieć możliwość 
wprowadzenia środka wyrównawczego. 
Środek ten powinien być proporcjonalny i 
uwzględniać w szczególności wiedzę, 
umiejętności i kompetencje wynikające z 
zyskanego przez wnioskodawcę 
doświadczenia zawodowego lub uzyskane 
przez niego w ramach uczenia się przez 
całe życie. Decyzję o wprowadzeniu 
środka wyrównawczego należy 
szczegółowo uzasadnić, aby 
wnioskodawca miał lepszy obraz swojej 
sytuacji i aby mógł ubiegać się o 
przeprowadzenie przez sąd krajowy 
kontroli prawnej na podstawie dyrektywy 
2005/36/WE.

kształcenia, wymaganego do dostępu do 
zawodów objętych systemem ogólnym, 
należy zagwarantować przyjmującemu 
państwu członkowskiemu możliwość
zadecydowania o środku wyrównawczym. 
Środek ten powinien być proporcjonalny i 
uwzględniać w szczególności wiedzę, 
umiejętności i kompetencje wynikające z 
zyskanego przez wnioskodawcę 
doświadczenia zawodowego lub uzyskane 
przez niego w ramach uczenia się przez 
całe życie. Decyzję o wprowadzeniu 
środka wyrównawczego należy 
szczegółowo umotywować, aby 
wnioskodawca miał lepszy obraz swojej 
sytuacji i aby mógł ubiegać się o 
przeprowadzenie przez sąd krajowy 
kontroli prawnej na podstawie dyrektywy 
2005/36/WE.

Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W ramach dyrektywy 2005/36/WE 
należy wspierać nadanie bardziej 
automatycznego charakteru uznawaniu 
kwalifikacji w odniesieniu do tych 
zawodów, które nie są obecnie nim objęte. 
Należy przy tym uwzględnić uprawnienia 
państw członkowskich w dziedzinie 
określania kwalifikacji niezbędnych dla 
wykonywania zawodów na ich terytorium, 
jak również zakresie istoty i organizacji ich 
systemów kształcenia i szkolenia 
zawodowego. Stowarzyszenia i organizacje 
zawodowe, reprezentatywne na szczeblu 
krajowym i unijnym, powinny mieć 
możliwość przedstawiania propozycji 
wspólnych zasad dotyczących kształcenia. 
Powinny mieć one postać wspólnego testu 
stanowiącego warunek uzyskania 
kwalifikacji zawodowych lub programów 
kształcenia opartych na wspólnym zasobie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji. 

(18) W ramach dyrektywy 2005/36/WE 
należy wspierać nadanie bardziej 
automatycznego charakteru uznawaniu 
kwalifikacji w odniesieniu do tych 
zawodów, które nie są obecnie nim objęte. 
Należy przy tym uwzględnić uprawnienia 
państw członkowskich w dziedzinie 
określania kwalifikacji niezbędnych dla 
wykonywania zawodów na ich terytorium, 
jak również zakresie istoty i organizacji ich 
systemów kształcenia i szkolenia 
zawodowego. Stowarzyszenia i organizacje 
zawodowe, reprezentatywne na szczeblu 
krajowym i unijnym, powinny mieć 
możliwość przedstawiania propozycji 
wspólnych zasad dotyczących kształcenia. 
Powinny mieć one postać wspólnego testu 
stanowiącego warunek uzyskania 
kwalifikacji zawodowych lub programów 
kształcenia opartych na wspólnym zasobie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji. 
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Państwa członkowskie powinny 
automatycznie uznawać kwalifikacje 
uzyskane w ramach takich wspólnych ram 
kształcenia.

Państwa członkowskie powinny 
automatycznie uznawać kwalifikacje 
uzyskane w ramach takich wspólnych ram 
kształcenia.

Należy zachęcać państwa członkowskie do 
opracowania systemu gwarantującego, że 
wszyscy specjaliści regularnie aktualizują 
swoje kompetencje i nowe niezbędne 
umiejętności w ramach nieustannego 
doskonalenia zawodowego.

Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Już obecnie w dyrektywie 
2005/36/WE przewidziane są przejrzyste 
obowiązki wobec specjalistów polegające 
na posiadaniu niezbędnych umiejętności 
językowych. W ramach przeglądu tego 
obowiązku wykazano, że istnieje 
konieczność wyjaśnienia roli właściwych 
organów i pracodawców, w szczególności 
w interesie bezpieczeństwa pacjentów. 
Kontrole w zakresie znajomości języka 
powinny jednak być rozsądne i konieczne
do wykonywania danego zawodu i nie 
mogą stanowić powodu do wykluczenia 
specjalistów z rynków pracy w 
przyjmującym państwie członkowskim.

(19) Już obecnie w dyrektywie 
2005/36/WE przewidziane są przejrzyste 
obowiązki wobec specjalistów polegające 
na posiadaniu umiejętności językowych 
niezbędnych do wykonywania zawodu w 
przyjmującym państwie członkowskim. W 
ramach przeglądu tego obowiązku 
wykazano, że istnieje konieczność 
wyjaśnienia roli właściwych organów i 
pracodawców, w szczególności w interesie 
bezpieczeństwa pacjentów i konsumentów. 
Kontrole w zakresie znajomości języka do 
celów wykonywania danego zawodu nie 
mogą stanowić powodu do wykluczenia 
specjalistów z rynków pracy w 
przyjmującym państwie członkowskim i 
dlatego powinny być rozsądne i konieczne.
Pojęcia rozsądności i konieczności 
powinny być zdefiniowane we współpracy 
z właściwymi organami, krajowymi 
partnerami społecznym i krajowymi 
stowarzyszeniami zawodowymi w danym 
sektorze.

Uzasadnienie

Koniecznych umiejętności językowych należy wymagać nie tylko w interesie pacjentów. 
Ponadto istotnym prawem pracodawców jest możliwość podejmowania decyzji co do 
kryteriów, jakie spełniać mają pracownicy wykonujący daną pracę, dlatego pracodawcy 
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powinni – jako partnerzy społeczni – zostać zaangażowani wraz z właściwymi organami w 
państwach członkowskich w określenie co jest uznawane za rozsądne i konieczne.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Absolwenci zamierzający odbyć 
płatne praktyki w innym państwie 
członkowskim, w którym odbycie takich 
praktyk jest możliwe, powinni zostać
objęci zakresem stosowania dyrektywy 
2005/36/WE w celu wspierania ich 
mobilności. Należy również przewidzieć
uznawanie odbytych przez nich praktyk w 
rodzimym państwie członkowskim.

(20) Absolwenci zamierzający odbyć 
praktyki w innym państwie członkowskim,
w którym odbycie takich praktyk jest 
możliwe, powinni zostać objęci zakresem 
stosowania dyrektywy 2005/36/WE w celu 
wspierania ich mobilności. Należy również 
zapewnić uznawanie odbytych przez nich 
praktyk w rodzimym państwie 
członkowskim.

Uzasadnienie

W niektórych zawodach przyjęte jest odbywanie bezpłatnych praktyk. Jednak osoby 
odbywające bezpłatne praktyki nie powinny być pokrzywdzone przez to, że praktyki te nie 
zostaną uznane. 

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) O ile w dyrektywie przewidziano już 
szczegółowe obowiązki państw 
członkowskich w zakresie wymiany 
informacji, tego rodzaju obowiązki należy 
jednak zwiększyć. Państwa członkowskie 
powinny nie tylko reagować na wnioski o 
udzielenie informacji, ale również 
ostrzegać inne państwa członkowskie z 
własnej inicjatywy. Tego rodzaju system 
ostrzegania powinien być podobny do 
systemu określonego w dyrektywie 
2006/123/WE. Niezbędny jest jednak 
szczególny mechanizmu ostrzegania w 

(22) O ile w dyrektywie przewidziano już 
szczegółowe obowiązki państw 
członkowskich w zakresie wymiany 
informacji, tego rodzaju obowiązki należy 
jednak zwiększyć. Państwa członkowskie 
powinny nie tylko reagować na wnioski o 
udzielenie informacji, ale również 
ostrzegać inne państwa członkowskie z 
własnej inicjatywy. Tego rodzaju system 
ostrzegania powinien być podobny do 
systemu określonego w dyrektywie 
2006/123/WE. Niezbędny jest jednak 
szczególny mechanizmu ostrzegania w 
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odniesieniu do pracowników służby 
zdrowia korzystających z automatycznego 
uznawania kwalifikacji na podstawie 
dyrektywy 2005/36/WE. Powinno mieć to 
zastosowanie również do lekarzy 
weterynarii, chyba że państwa 
członkowskie uruchomiły już mechanizm 
ostrzegania przewidziany w dyrektywie 
2006/123/WE. Należy ostrzec wszystkie 
państwa członkowskie, jeżeli w wyniku 
postępowania dyscyplinarnego lub wyroku 
skazującego specjalista traci prawo do 
przemieszczania się do innego państwa 
członkowskiego. Ostrzeżenie to należy 
aktywować przy zastosowaniu IMI 
niezależnie od tego, czy dany specjalista 
skorzystał z któregokolwiek prawa na 
podstawie dyrektywy 2005/36/WE lub czy 
złożył wniosek o uznanie jego kwalifikacji 
zawodowych poprzez wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej lub przy 
zastosowaniu którejkolwiek innej metody 
przewidzianej w tej dyrektywie. Procedura 
ostrzegania powinna być zgodna z prawem 
Unii w zakresie ochrony danych 
osobowych i innych praw podstawowych.

odniesieniu do pracowników służby 
zdrowia, których zawód jest regulowany
na podstawie dyrektywy 2005/36/WE. 
Powinno mieć to zastosowanie również do 
lekarzy weterynarii, chyba że państwa 
członkowskie uruchomiły już mechanizm 
ostrzegania przewidziany w dyrektywie 
2006/123/WE. Należy ostrzec wszystkie 
państwa członkowskie, w przypadku 
czasowego lub na stałego pozbawienia 
specjalisty prawa do wykonywania 
zawodu lub nałożenia na wykonywanie 
przez niego zawodu ograniczeń lub też 
nałożenia warunków na prawo do 
wykonywania zawodu w rodzimym lub 
przyjmującym państwie członkowskim. 
Ostrzeżenie to należy aktywować przy 
zastosowaniu IMI niezależnie od tego, czy 
dany specjalista skorzystał z 
któregokolwiek prawa na podstawie 
dyrektywy 2005/36/WE lub czy złożył 
wniosek o uznanie jego kwalifikacji 
zawodowych poprzez wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej lub przy 
zastosowaniu którejkolwiek innej metody 
przewidzianej w tej dyrektywie. Procedura 
ostrzegania powinna być zgodna z prawem 
Unii w zakresie ochrony danych 
osobowych i innych praw podstawowych. 
Należy zachęcać państwa członkowskie do 
publicznego dzielenia się informacjami o 
ich krajowych uzgodnieniach dotyczących 
kształcenia podstawowego i szkoleń oraz 
metodach zapewniania jakości w celu 
zwiększania zaufania do systemów 
edukacji i szkoleń państw członkowskich i 
dopilnowania, aby wszystkie odpowiednie 
kursy były zgodne z wymogami niniejszej 
dyrektywy.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W celu uzupełnienia lub zmiany 
określonych elementów innych niż istotne 
dyrektywy 2005/36/WE należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do aktualizacji załącznika I, 
określenia kryteriów obliczania opłat 
związanych z europejską legitymacją 
zawodową, ustalenia szczegółów 
dotyczących dokumentacji niezbędnej do 
uzyskania europejskiej legitymacji 
zawodowej, dostosowań wykazu rodzajów 
działalności zawartego w załączniku IV, 
dostosowań punktów 5.1.1 – 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 
załącznika V, wyraźnego określenia 
wiedzy i umiejętności posiadanych przez 
lekarzy, pielęgniarzy/pielęgniarek 
odpowiedzialnych za opiekę ogólną, 
lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, 
położne, farmaceutów i architektów, 
dostosowania minimalnych okresów 
kształcenia w odniesieniu do 
specjalistycznego kształcenia medycznego 
i specjalistycznego kształcenia lekarsko-
dentystycznego, włączenia do pkt 5.1.3 
załącznika V nowych specjalności 
medycznych, zmian w wykazie zawartym 
w pkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 i 5.6.1 
załącznika V, włączenia do pkt 5.3.3 
załącznika V nowych specjalności 
lekarsko-dentystycznych, określenia 
warunków stosowania wspólnych ram 
kształcenia oraz określenia warunków 
stosowania wspólnych testów w zakresie 
kształcenia. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

(24) W celu uzupełnienia lub zmiany 
określonych elementów innych niż istotne
dyrektywy 2005/36/WE należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do aktualizacji załącznika I, 
określenia kryteriów obliczania opłat 
związanych z europejską legitymacją 
zawodową, ustalenia szczegółów 
dotyczących dokumentacji niezbędnej do 
uzyskania europejskiej legitymacji 
zawodowej, dostosowań wykazu rodzajów 
działalności zawartego w załączniku IV, 
dostosowań punktów 5.1.1 – 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 
załącznika V, wyraźnego określenia 
wiedzy i umiejętności posiadanych przez 
lekarzy, pielęgniarzy/pielęgniarek 
odpowiedzialnych za opiekę ogólną, 
lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, 
położne, farmaceutów i architektów, 
dostosowania minimalnych okresów 
kształcenia w odniesieniu do 
specjalistycznego kształcenia medycznego 
i specjalistycznego kształcenia lekarsko-
dentystycznego, włączenia do pkt 5.1.3 
załącznika V nowych specjalności 
medycznych, zmian w wykazie zawartym 
w pkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 i 5.6.1 
załącznika V, włączenia do pkt 5.3.3 
załącznika V nowych specjalności 
lekarsko-dentystycznych, określenia 
warunków stosowania wspólnych ram 
kształcenia oraz określenia warunków 
stosowania wspólnych testów w zakresie 
kształcenia. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
zapewniła odpowiednią reprezentację i
prowadziła stosowne konsultacje, w tym z 
ekspertami na poziomie zarówno 
europejskim, jak i krajowym. 
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe, przejrzyste i 
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odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Niniejsza dyrektywa nie narusza 
środków niezbędnych dla zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia i 
konsumentów.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
również zasady dotyczące częściowego 
dostępu do zawodu regulowanego oraz 
dostępu do płatnych praktyk odbywanych 
w innym państwie członkowskim i 
uznawania takich praktyk.”;

„W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
również zasady dotyczące częściowego 
dostępu do zawodu regulowanego oraz 
dostępu do praktyk odbywanych w innym 
państwie członkowskim i uznawania takich 
praktyk.”;

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 2 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1. Niniejszą dyrektywę stosuje się wobec 
wszystkich obywateli dowolnego państwa 
członkowskiego zamierzających 
wykonywać zawód regulowany lub odbyć 

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się wobec 
wszystkich obywateli dowolnego państwa 
członkowskiego zamierzających 
wykonywać zawód regulowany lub odbyć 
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płatne praktyki w państwie członkowskim 
innym niż to, w którym uzyskali 
kwalifikacje zawodowe, zarówno jako 
osoby pracujące na własny rachunek – w 
tym osoby wykonujące wolny zawód, jak 
też jako pracownicy najemni.”;

praktyki w państwie członkowskim innym 
niż to, w którym uzyskali kwalifikacje 
zawodowe, zarówno jako osoby pracujące 
na własny rachunek – w tym osoby 
wykonujące wolny zawód1, jak też jako 
pracownicy najemni.

__________________
1 zgodnie z definicją wolnego zawodu 
zawartą w wyroku ETS z dnia 
11.10.2001 r., sprawa C-267/99 - Adam, 
odniesienie: Zbiór Orzeczeń 2001, s. I-
07467.

Uzasadnienie

W niektórych zawodach przyjęte jest odbywanie bezpłatnych praktyk. Jednak osoby 
odbywające bezpłatne praktyki nie powinny być pokrzywdzone przez to, że praktyki te nie 
zostaną uznane. 

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do notariuszy powoływanych przez organy 
publiczne państw członkowskich.

Uzasadnienie

Notariusze są powoływani przez organy publiczne w celu zagwarantowania na terytorium 
danego kraju zgodności z prawem i pewności prawnej czynności dokonywanych przez osoby 
prywatne w ramach sądownictwa prewencyjnego. Są oni zobowiązani z mocy prawa do 
wykonywania zawodu z zachowaniem niezależności i bezstronności. Zważywszy na 
specyficzną pomocniczą rolę, jaką pełnią w systemie sądowniczym, nie jest właściwe 
stosowanie zasad swobodnego świadczenia usług i uznawania kwalifikacji zawodowych 
zdobytych za granicą.

Poprawka 18
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3) – litera a) – podpunkt (i)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „doświadczenie zawodowe”: faktyczne i 
zgodne z prawem wykonywanie danego 
zawodu w państwie członkowskim w 
pełnym wymiarze czasu pracy lub w 
ekwiwalencie niepełnego wymiaru czasu 
pracy;”; 

f) „doświadczenie zawodowe”: faktyczne i 
zgodne z prawem wykonywanie danego 
zawodu w państwie członkowskim, które 
ułatwia w odniesieniu do konkretnego 
zawodu osiągnięcie standardów w 
zakresie wiedzy, kompetencji, zdolności i 
umiejętności;

Uzasadnienie

Pojęcie pełnego lub niepełnego wymiaru czasu pracy nie uwzględnia wszystkich możliwości w 
zakresie wymiaru czasu pracy. Ma ono zatem skutek ograniczający. Należy dopilnować, aby 
„każde faktyczne i zgodne z prawem wykonywanie danego zawodu” było uznawane za 
doświadczenie zawodowe. 

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3) – litera a) – podpunkt (ii)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) „płatne praktyki”: wykonywanie 
nadzorowanych i wynagradzanych
czynności w celu uzyskania dostępu do 
zawodu regulowanego udzielanego na 
podstawie egzaminu;

j) „praktyki”: wykonywanie 
nadzorowanych czynności w celu 
uzyskania dostępu do zawodu 
regulowanego udzielanego na podstawie 
egzaminu;

Uzasadnienie

W niektórych zawodach przyjęte jest odbywanie bezpłatnych praktyk. Jednak osoby 
odbywające bezpłatne praktyki nie powinny być pokrzywdzone przez to, że praktyki te nie 
zostaną uznane. 

Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3) – litera a) – podpunkt (ii)
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „europejska legitymacja zawodowa”: 
elektroniczne świadectwo wydawane 
specjaliście wykazujące uznanie jego 
kwalifikacji do celów prowadzenia 
działalności w przyjmującym państwie 
członkowskim lub spełnienie przez niego 
wszystkich niezbędnych warunków w celu 
tymczasowego i okazjonalnego 
świadczenia usług w przyjmującym 
państwie członkowskim;

k) „europejska legitymacja zawodowa”: 
elektroniczne świadectwo wydawane 
specjaliście przez państwo członkowskie 
pochodzenia lub przez odpowiedni organ,
wykazujące uznanie jego kwalifikacji i 
umiejętności do celów prowadzenia 
działalności w przyjmującym państwie 
członkowskim lub spełnienie przez niego 
wszystkich niezbędnych warunków w celu 
tymczasowego i okazjonalnego 
świadczenia usług w przyjmującym 
państwie członkowskim;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3) – litera a) – podpunkt (ii)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „uczenie się przez całe życie”: całość 
odbytego w ciągu całego życia kształcenia 
ogólnego, kształcenia i szkolenia 
zawodowego, kształcenia 
„pozaformalnego” i nieformalnego uczenia 
się, których rezultatem jest poprawa 
wiedzy, umiejętności i kompetencji.”;

l) „uczenie się przez całe życie”: całość 
odbytego w ciągu całego życia kształcenia 
ogólnego, kształcenia i szkolenia 
zawodowego, kształcenia 
„pozaformalnego” i nieformalnego uczenia 
się, których rezultatem jest poprawa 
kompetencji (wiedzy, umiejętności, postaw 
i wartości).

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3) – litera a) – podpunkt (ii)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera l a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) „kontynuacja rozwoju zawodowego”: 
sposób, w jaki członkowie stowarzyszeń 
zawodowych utrzymują, zwiększają lub 
poszerzają swoją wiedzę i umiejętności 
oraz rozwijają indywidualne umiejętności 
wymagane w życiu zawodowym.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwe organy do wydawania 
europejskich legitymacji zawodowych. 
Organy te zapewniają bezstronne, 
obiektywne i terminowe rozpatrywanie 
wniosków o wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej. Ośrodki wsparcia, 
o których mowa w art. 57b, również mogą 
pełnić funkcje właściwego organu do 
celów wydania europejskiej legitymacji 
zawodowej. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby właściwe organy 
informowały obywateli, w tym 
ewentualnych wnioskodawców, o 
korzyściach związanych z posiadaniem 
europejskiej legitymacji zawodowej w 
przypadkach, w których jest ona dostępna.

5. Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwe organy do wydawania 
europejskich legitymacji zawodowych. 
Organy te zapewniają bezstronne, 
obiektywne i terminowe rozpatrywanie 
wniosków o wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej. Ośrodki wsparcia, 
o których mowa w art. 57b, również mogą 
pełnić funkcje właściwego organu do 
celów wydania europejskiej legitymacji 
zawodowej. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby właściwe organy 
informowały obywateli, w tym 
ewentualnych wnioskodawców oraz 
partnerów społecznych, o korzyściach 
związanych z posiadaniem europejskiej 
legitymacji zawodowej w przypadkach, w 
których jest ona dostępna.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja przyjmuje akty wykonawcze, w 
których określa się europejskie legitymacje 
zawodowe dla określonych zawodów, 
ustala format europejskiej legitymacji 
zawodowej, tłumaczenia niezbędne do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej oraz 
szczegóły dotyczące oceny wniosków z 
uwzględnieniem specyfiki każdego 
rozpatrywanego zawodu. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
58.

6. Komisja przyjmuje akty wykonawcze, w 
których określa się europejskie legitymacje 
zawodowe dla określonych zawodów, 
ustala format europejskiej legitymacji 
zawodowej, tłumaczenia niezbędne do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej oraz 
szczegóły dotyczące oceny wniosków z 
uwzględnieniem specyfiki każdego 
rozpatrywanego zawodu. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
58. Komisja przeprowadza konsultacje z 
właściwymi organami oraz europejskimi i 
krajowymi partnerami społecznymi oraz 
stowarzyszeniami zawodowymi 
reprezentującymi zawody sektorowe 
związane z danymi zawodami w 
odniesieniu do szczegółowych kwestii 
technicznych dotyczących legitymacji dla 
konkretnych zawodów. Komisja może 
realizować również projekty pilotażowe 
uwzględniające szczególne cechy każdego 
zawodu, o którym mowa.

Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Komisja może wprowadzić europejską 
legitymację zawodową w drodze aktu 
wykonawczego, jeżeli są spełnione 
następujące kryteria: 

1. zawód jest regulowany w więcej niż 
pięciu państwach członkowskich;

2. zawód wykazuje duży potencjał w 
zakresie mobilności wewnątrz Unii 
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Europejskiej;

3. istnieje duże zainteresowanie ze strony 
specjalistów lub stowarzyszeń w tej 
kategorii.

W przypadku podjęcia przez państwa 
członkowskie decyzji o wprowadzeniu 
obowiązkowego stosowania europejskiej 
legitymacji zawodowej, Komisja wspiera 
państwa członkowskie w realizacji tej 
strategii w odniesieniu do zawodów, w 
których wprowadzono legitymację. Przed 
wprowadzeniem takiej strategii 
przeprowadzić należy ocenę skutków.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wszystkie opłaty, które mogą zostać 
poniesione przez wnioskodawców w 
związku z procedurami administracyjnymi 
przeprowadzanymi w celu wydania 
europejskiej legitymacji zawodowej, są 
racjonalne, proporcjonalne i współmierne 
do kosztów poniesionych przez rodzime 
państwo członkowskie i przyjmujące 
państwo członkowskie i nie mają 
charakteru zniechęcającego do ubiegania 
się o europejską legitymację zawodową. 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
wyznaczania kryteriów w zakresie 
obliczania i podziału opłat zgodnie z art. 
58a.

7. Procedura administracyjna dotycząca 
wydania europejskiej legitymacji 
zawodowej nie pociąga za sobą 
dodatkowego kosztu dla danego 
specjalisty.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5)



PE489.564v02-00 20/50 AD\914694PL.doc

PL

Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego weryfikuje wniosek, 
wystawia i zatwierdza europejską 
legitymację zawodową w terminie dwóch 
tygodni od daty otrzymania przez niego 
kompletnego wniosku. Organ ten 
informuje o zatwierdzeniu europejskiej 
legitymacji zawodowej wnioskodawcę i 
państwo członkowskie, w którym 
wnioskodawca planuje świadczenie usług.
Przekazanie informacji dotyczących 
zatwierdzenia zainteresowanym 
przyjmującym państwom członkowskim 
stanowi oświadczenie przewidziane w art. 
7. W ciągu kolejnych dwóch lat 
przyjmujące państwo członkowskie nie 
może wymagać kolejnego oświadczenia na 
podstawie art. 7.

1. W sektorach innych niż służba zdrowia 
i opieka społeczna właściwy organ 
rodzimego państwa członkowskiego 
weryfikuje wniosek, wystawia i zatwierdza 
europejską legitymację zawodową w 
terminie dwóch tygodni od daty 
otrzymania przez niego kompletnego 
wniosku. Właściwy organ przyjmującego 
państwa członkowskiego zapewnia 
wstępną kontrolę całego wniosku 
specjalisty o tymczasowe świadczenie 
usług w celu sprawdzenia, czy 
kwalifikacje tego specjalisty są zgodne z 
krajowymi wymogami przyjmującego 
państwa członkowskiego dotyczącego 
kwalifikacji umożliwiających świadczenie 
tej samej usługi. Państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji wykaz konkretnych 
zawodów, w przypadku których praca z 
tymczasową kartą mobilności i w ramach 
systemu składania uprzedniego 
oświadczenia wymaga wstępnej kontroli 
wniosku. W ciągu kolejnych dwóch lat 
przyjmujące państwo członkowskie nie 
może wymagać kolejnego oświadczenia na 
podstawie art. 7, chyba że wystąpiły 
kwestie nadrzędne.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 b – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze, w których określa się 
specyfikacje techniczne, środki niezbędne 
do zapewnienia integralności, poufności i 
dokładności informacji zapisanych na 

4. Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze, w których określa się 
specyfikacje techniczne, środki niezbędne 
do zapewnienia integralności, poufności i 
dokładności informacji zapisanych na 
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europejskiej legitymacji zawodowej i 
znajdujących się w dokumentacji w 
systemie IMI, wymogi i procedury w 
zakresie udostępniania europejskiej 
legitymacji zawodowej jej posiadaczowi, w 
tym możliwość pobierania dokumentacji 
lub dostarczania aktualizacji tej 
dokumentacji. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 58.

europejskiej legitymacji zawodowej i 
znajdujących się w dokumentacji w 
systemie IMI, wymogi i procedury w 
zakresie udostępniania europejskiej 
legitymacji zawodowej jej posiadaczowi, w 
tym możliwość pobierania dokumentacji 
lub dostarczania aktualizacji tej 
dokumentacji. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 58.

Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 c – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego weryfikuje wniosek, 
wystawia i zatwierdza europejską 
legitymację zawodową w terminie dwóch
tygodni od daty otrzymania przez niego 
kompletnego wniosku. Organ ten 
informuje o zatwierdzeniu europejskiej 
legitymacji zawodowej wnioskodawcę i 
państwo członkowskie, w którym 
wnioskodawca planuje świadczenie usług. 
Przekazanie informacji dotyczących 
zatwierdzenia zainteresowanym 
przyjmującym państwom członkowskim 
stanowi oświadczenie przewidziane w art. 
7. W ciągu kolejnych dwóch lat 
przyjmujące państwo członkowskie nie 
może wymagać kolejnego oświadczenia na 
podstawie art. 7.

1. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego weryfikuje wniosek, 
wystawia i zatwierdza europejską 
legitymację zawodową w terminie czterech
tygodni od daty otrzymania przez niego 
kompletnego wniosku. Organ ten 
informuje o zatwierdzeniu europejskiej 
legitymacji zawodowej wnioskodawcę i 
państwo członkowskie, w którym 
wnioskodawca planuje świadczenie usług. 
Przekazanie informacji dotyczących 
zatwierdzenia zainteresowanym 
przyjmującym państwom członkowskim 
stanowi oświadczenie przewidziane w art. 
7. W ciągu kolejnych dwóch lat 
przyjmujące państwo członkowskie nie 
może wymagać kolejnego oświadczenia na 
podstawie art. 7, chyba że wystąpiły 
uzasadnione kwestie nadrzędne.

Dwa lata po wejściu w życie przepisów 
ustanawiających europejska legitymację 
zawodową Komisja przeprowadza analizę 
wpływu mającą na celu ocenę czasu 
trwania procedury.
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Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Decyzja rodzimego państwa 
członkowskiego lub brak decyzji w 
terminie dwóch tygodni, o którym mowa w 
ust. 1, podlega środkom odwoławczym na 
mocy prawa krajowego.

2. Decyzja rodzimego państwa 
członkowskiego lub brak decyzji w 
terminie czterech tygodni, o którym mowa 
w ust. 1, podlega środkom odwoławczym 
na mocy prawa krajowego.

Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 d – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie dwóch tygodni od 
otrzymania kompletnego wniosku o 
wydanie europejskiej legitymacji 
zawodowej właściwy organ rodzimego 
państwa członkowskiego weryfikuje i 
potwierdza autentyczność i ważność 
przedstawionych dokumentów 
potwierdzających, wystawia europejską 
legitymację zawodową, przekazuje ją do 
zatwierdzenia właściwemu organowi 
przyjmującego państwa członkowskiego i 
informuje ten organ o odpowiedniej 
dokumentacji w systemie IMI. Rodzime 
państwo członkowskie informuje 
wnioskodawcę o przebiegu procedury.

1. W sektorach innych niż opieka 
zdrowotna i opieka społeczna, w terminie 
czterech tygodni od otrzymania 
kompletnego wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej 
właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego weryfikuje i potwierdza 
autentyczność i ważność przedstawionych 
dokumentów potwierdzających, wystawia 
europejską legitymację zawodową, 
przekazuje ją do zatwierdzenia 
właściwemu organowi przyjmującego 
państwa członkowskiego i informuje ten 
organ o odpowiedniej dokumentacji w 
systemie IMI. Rodzime państwo 
członkowskie informuje wnioskodawcę o 
przebiegu procedury. Dwa lata po wejściu 
w życie przepisów ustanawiających 
europejska legitymację zawodową 
Komisja przeprowadza analizę wpływu 
mającą na celu ocenę czasu trwania 
procedury.
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 d – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadkach, o których mowa w art. 
16, 21 i 49a, przyjmujące państwo 
członkowskie podejmuje decyzję w 
sprawie zatwierdzenia europejskiej 
legitymacji zawodowej na podstawie ust. 1 
w terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przekazanej przez rodzime 
państwo członkowskie. W przypadku 
wystąpienia uzasadnionych wątpliwości 
przyjmujące państwo członkowskie może 
zwrócić się do rodzimego państwa 
członkowskiego z wnioskiem o dodatkowe 
informacje. Wniosek ten nie powoduje 
zawieszenia biegu terminu jednego 
miesiąca.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 
16, 21 i 49a, przyjmujące państwo 
członkowskie podejmuje decyzję w 
sprawie zatwierdzenia europejskiej 
legitymacji zawodowej na podstawie ust. 1 
w terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przekazanej przez rodzime 
państwo członkowskie. W przypadku 
wystąpienia uzasadnionych wątpliwości 
przyjmujące państwo członkowskie może 
zwrócić się do rodzimego państwa 
członkowskiego z wnioskiem o dodatkowe 
informacje. Wniosek ten powoduje 
zawieszenie biegu terminu jednego 
miesiąca.

Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 e – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego i przyjmującego państwa 
członkowskiego dokonują terminowej 
aktualizacji odpowiedniej dokumentacji w 
systemie IMI dotyczącej informacji na 
temat wszczętego postępowania 
dyscyplinarnego lub zastosowanych 
sankcji karnych lub wszystkich innych 
poważnych szczególnych okoliczności, co 
do których istnieje prawdopodobieństwo, 
że wpłyną na wykonywanie czynności 
przez posiadacza europejskiej legitymacji 
zawodowej na podstawie niniejszej 

1. Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego i przyjmującego państwa 
członkowskiego dokonują terminowej 
aktualizacji odpowiedniej dokumentacji w 
systemie IMI dotyczącej również
informacji na temat wszczętego 
postępowania dyscyplinarnego, 
administracyjnego lub zastosowanych 
sankcji karnych lub wszystkich innych 
poważnych szczególnych okoliczności, co 
do których istnieje prawdopodobieństwo, 
że wpłyną na wykonywanie czynności 
przez posiadacza europejskiej legitymacji 
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dyrektywy. Do takich aktualizacji zalicza 
się usuwanie informacji, które nie są już 
wymagane. Posiadacza europejskiej 
legitymacji zawodowej i właściwe organy 
zaangażowane w tworzenie dokumentacji 
w systemie IMI informuje się o wszystkich 
aktualizacjach dokonywanych przez 
zainteresowane właściwe organy.

zawodowej na podstawie niniejszej 
dyrektywy. Do takich aktualizacji zalicza 
się usuwanie informacji, które nie są już 
wymagane. Wszelkie aktualizacje opierają 
się na wcześniejszej decyzji sądu lub 
właściwego organu zakazującego 
specjaliście wykonywania działalności 
zawodowej. Posiadacza europejskiej 
legitymacji zawodowej i właściwe organy 
zaangażowane w tworzenie dokumentacji 
w systemie IMI informuje się w 
odpowiednim czasie o wszystkich 
aktualizacjach dokonywanych przez 
zainteresowane właściwe organy.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 e – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Informacje zawarte na europejskiej 
legitymacji zawodowej ograniczają się do 
informacji niezbędnych do ustalenia prawa 
jej posiadacza do wykonywania zawodu, w 
odniesieniu do którego została wydana; w 
szczególności musi ona zawierać imię, 
nazwisko, datę i miejsce urodzenia, zawód, 
mający zastosowanie system, odpowiednie 
właściwe organy, numer legitymacji, 
elementy zabezpieczające i odniesienie do 
ważnego dokumentu tożsamości.

4. Informacje zawarte na europejskiej 
legitymacji zawodowej ograniczają się do 
informacji niezbędnych do ustalenia prawa 
jej posiadacza do wykonywania zawodu, w
odniesieniu do którego została wydana; w 
szczególności musi ona zawierać imię, 
nazwisko, datę i miejsce urodzenia, zawód, 
mający zastosowanie system, odpowiednie 
właściwe organy, numer legitymacji, 
elementy zabezpieczające, wykształcenie,
poświadczone kwalifikacje i 
doświadczenie zawodowe, szkolenia 
mające znaczenie dla bezpieczeństwa 
publicznego i odniesienie do ważnego 
dokumentu tożsamości.

Uzasadnienie

Aby pracodawca mógł stwierdzić, czy usługodawca spełnia wymogi danego stanowiska, na 
legitymacji zawodowej powinny być zamieszczone również takie informacje jak wykształcenie 
usługodawcy i ukończone przez niego szkolenia, a także doświadczenie zawodowe.
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Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 e – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
posiadacz europejskiej legitymacji 
zawodowej posiadał prawo do wystąpienia 
w dowolnym czasie o poprawienie, 
usunięcie i zablokowanie jego 
dokumentacji w systemie IMI na żądanie i 
aby został poinformowany o tym prawie w 
momencie wydania europejskiej 
legitymacji zawodowej oraz aby 
przypominano mu o nim co dwa lata od 
wydania europejskiej legitymacji 
zawodowej.

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
posiadacz europejskiej legitymacji 
zawodowej posiadał prawo do wystąpienia 
w dowolnym czasie i bez ponoszenia 
żadnych kosztów o poprawienie, usunięcie 
i zablokowanie jego dokumentacji w 
systemie IMI na żądanie i aby został 
poinformowany o tym prawie w momencie 
wydania europejskiej legitymacji 
zawodowej oraz aby przypominano mu o 
nim co dwa lata od wydania europejskiej 
legitymacji zawodowej.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 e – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
określające warunki dostępu do 
dokumentacji w systemie IMI, środki 
techniczne i procedury w zakresie 
weryfikacji, o której mowa w akapicie 
pierwszym. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 58.

Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
określające warunki dostępu do 
dokumentacji w systemie IMI, środki 
techniczne i procedury w zakresie 
weryfikacji, o której mowa w akapicie 
pierwszym. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 58.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 f – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ przyjmującego państwa 
członkowskiego przyznaje dostęp 
częściowy do działalności zawodowej na 
terytorium tego państwa, jeżeli są 
spełnione następujące warunki:

1. Właściwy organ przyjmującego państwa 
członkowskiego przyznaje dostęp 
częściowy do działalności zawodowej na 
terytorium tego państwa, po konsultacji z 
właściwymi krajowymi partnerami 
społecznymi i stowarzyszeniami 
zawodowymi reprezentującymi zawody 
sektorowe w sektorze, do którego należy 
zawód wnioskodawcy, jeżeli są spełnione 
następujące warunki:

Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 f – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) różnice między daną działalnością 
zawodową legalnie wykonywaną w 
rodzimym państwie członkowskim i 
danym zawodem regulowanym w 
przyjmującym państwie członkowskim 
jako takie są na tyle znaczne, że w praktyce 
zastosowanie środków wyrównawczych 
oznaczałoby konieczność ukończenia przez 
wnioskodawcę pełnego programu 
kształcenia i szkolenia wymaganego w 
przyjmującym państwie członkowskim do 
posiadania pełnego dostępu do zawodu 
regulowanego w przyjmującym państwie 
członkowskim;

a) różnice istniejące między daną 
działalnością zawodową legalnie 
wykonywaną w rodzimym państwie 
członkowskim i danym zawodem 
regulowanym w przyjmującym państwie 
członkowskim jako takie są obiektywnie na 
tyle znaczne, że wymóg zastosowania
środków wyrównawczych oznaczałby
konieczność zrealizowania przez 
wnioskodawcę pełnego programu 
kształcenia i szkolenia wymaganego w 
przyjmującym państwie członkowskim, 
aby mógł on korzystać z pełnego dostępu 
do zawodu regulowanego w przyjmującym 
państwie członkowskim;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 f – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) daną działalność zawodową można w 
sposób obiektywny oddzielić od innych 
rodzajów działalności objętych danym 
zawodem regulowanym w przyjmującym 
państwie członkowskim.

b) daną działalność zawodową można w 
sposób obiektywny oddzielić od innych 
rodzajów działalności objętych danym 
zawodem regulowanym w przyjmującym 
państwie członkowskim. Podczas ogólnej 
oceny, czy daną działalność uznaje się za 
możliwą do oddzielenia, właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego 
biorą między innymi pod uwagę, czy dana 
działalność jest wykonywana jako 
autonomiczna działalność w rodzimym 
państwie członkowskim.

Uzasadnienie

Sformułowanie użyte przez Komisję w tym artykule wykracza poza orzeczenie Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2006 r. (C-330/03(Colegio)). Mając na 
uwadze, że zdaniem Komisji państwo członkowskie musi zaakceptować, że działalność można 
oddzielić, w przypadku gdy działalność może być wykonywana jako autonomiczna działalność 
w rodzimym państwie członkowskim, ETS jest mniej kategoryczny, stwierdzając, że to 
kryterium powinno stanowić główny element w procesie określania dostępu częściowego.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 f – ustęp 1 – litera b) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów lit. b) daną działalność uznaje 
się za możliwą do oddzielenia, jeżeli jest 
ona wykonywana jako autonomiczna 
działalność w rodzimym państwie 
członkowskim.

skreślony

Uzasadnienie

W związku ze zmianami do art. 4f ust. 1.
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Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 f – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione
nadrzędnym interesem publicznym, takim
jak zdrowie publiczne, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres.

2. Państwa członkowskie mogą odmówić 
zastosowania zasady dostępu częściowego, 
jeżeli taka odmowa jest uzasadniona
nadrzędnymi względami interesu 
publicznego, takimi jak zdrowie publiczne, 
bezpieczeństwo pacjentów lub ochrona 
konsumentów, jeżeli zabezpieczyłoby ono 
osiągnięcie realizowanego celu i nie 
wykraczałoby poza niezbędny zakres.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 f – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wnioski o prowadzenie działalności w
przyjmującym państwie członkowskim są 
analizowane zgodnie z tytułem III 
rozdziały I i IV w przypadku prowadzenia 
działalności w przyjmującym państwie 
członkowskim.

3. W przypadku prowadzenia działalności 
w przyjmującym państwie członkowskim 
wnioski o prowadzenie działalności są 
analizowane zgodnie z tytułem III 
rozdziały I i IV przez właściwe organy 
państwa członkowskiego we współpracy z 
właściwymi krajowymi partnerami 
społecznymi i stowarzyszeniami 
zawodowymi reprezentującymi zawody 
sektorowe.

Uzasadnienie

Właściwe organy w państwach członkowskich powinny konsultować się z krajowymi 
partnerami społecznymi za każdym razem, gdy udzielają dostępu częściowego usługodawcy 
należącemu do zawodu sektorowego, którego dany partner społeczny reprezentuje.

Poprawka 43
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6) – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b) – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku przeniesienia się 
usługodawcy, jeżeli wykonywał zawód w 
co najmniej jednym państwie 
członkowskim przez co najmniej dwa lata 
w okresie dziesięciu lat poprzedzających 
świadczenie usług, jeżeli dany zawód nie 
jest regulowany w państwie członkowskim 
siedziby.

b) w przypadku przeniesienia się 
usługodawcy, jeżeli wykonywał zawód w 
co najmniej jednym państwie 
członkowskim przez co najmniej dwa lata 
w okresie dziesięciu lat poprzedzających 
świadczenie usług, jeżeli dany zawód nie 
jest regulowany w państwie członkowskim 
siedziby. Z tej swobody świadczenia usług 
wyłączone jest świadczenie usług w 
sektorze budowlanym. Wymóg dotyczący 
wykonywania zawodu przez okres dwóch 
lat nie obowiązuje, jeżeli zawód lub 
kształcenie prowadzące do zdobycia 
zawodu są regulowane. 

Uzasadnienie

Istnieje niebezpieczeństwo, że podwykonawcy sektora budowlanego mogliby prowadzić 
działalność w innym kraju bez poświadczenia minimalnych kwalifikacji. Należy tego zakazać, 
aby chronić miejsca pracy w budownictwie przed dumpingowymi ofertami.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6) – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b) – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usługodawca towarzyszy usługobiorcy, 
pod warunkiem, że miejscem zwykłego 
pobytu usługobiorcy jest państwo 
członkowskie siedziby usługodawcy i jeżeli 
dany zawód nie znajduje się w wykazie, o 
którym mowa w art. 7 ust. 4;”;

skreślona

Uzasadnienie

Wniosek Komisji zapewni usługodawcy bez dwuletniego doświadczenia zawodowego 
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możliwość świadczenia usług odbiorcy tej samej narodowości. Może to jednak oznaczać, że 
zagraniczni usługodawcy będą mogli zatrudniać pracowników z państwa członkowskiego 
pochodzenia usługodawcy na łagodniejszych warunkach niż te, które obowiązują 
pracowników z przyjmującego państwa członkowskiego.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6) – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: skreślona
„4. W przypadku notariuszy ze 
świadczonych usług należy wyłączyć 
sporządzanie dokumentów urzędowych i 
przeprowadzanie innych czynności w 
zakresie uwierzytelnienia wymagających 
pieczęci przyjmującego państwa 
członkowskiego.”;

Uzasadnienie

Wykluczenie niektórych usług w przypadku notariuszy przybywających do przyjmującego 
państwa członkowskiego, mianowicie sporządzania dokumentów urzędowych i 
przeprowadzania innych czynności w zakresie uwierzytelnienia wymagających pieczęci 
przyjmującego państwa członkowskiego stworzyłoby dwie grupy notariuszy posiadających 
inne uprawnienia. Może to zakłócić ochronę praw konsumenta i wymagałoby zobowiązania 
do należytego informowania konsumentów.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7) – litera a) – podpunkt (i)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „zarówno zaświadczenia o braku 
tymczasowego i stałego zawieszenia 
wykonywania danego zawodu, jak i 
zaświadczenia o niekaralności, jeśli 
państwo członkowskie wymaga tego od 

e) zarówno zaświadczenia o braku 
tymczasowego i stałego zawieszenia 
wykonywania danego zawodu, jak i 
zaświadczenia o niekaralności, jeśli jest to 
przewidziane przez dane państwo 
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własnych obywateli, przy prowadzeniu 
działalności w sektorze bezpieczeństwa i w 
służbie zdrowia;”;

członkowskie, przy prowadzeniu 
wszelkiego rodzaju działalności.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7) – litera a) – podpunkt (ii)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„f) w przypadku dokumentów 
potwierdzających posiadanie kwalifikacji, 
o których mowa w art. 21 ust. 1, oraz w 
przypadku świadectw praw nabytych, o 
których mowa w art. 23, 26, 27, 30, 33, 
33a, 37, 39 i 43, dokumentu 
poświadczającego znajomość języka 
przyjmującego państwa członkowskiego.”;

„f) w przypadku dokumentów 
potwierdzających posiadanie kwalifikacji, 
o których mowa w art. 21 ust. 1, oraz w 
przypadku świadectw praw nabytych, o 
których mowa w art. 23, 26, 27, 30, 33, 
33a, 37, 39 i 43, dokumentu 
poświadczającego wystarczającą
znajomość języka przyjmującego państwa 
członkowskiego.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7) – litera a) – podpunkt (ii a) (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iia) dodaje się lit. fa) w następującym 
brzmieniu:
„fa) poświadczenia znajomości języka 
przyjmującego państwa członkowskiego w 
przypadku wszystkich specjalistów.”;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7) – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„4. W przypadku świadczenia po raz 
pierwszy usług w ramach zawodów 
regulowanych mających wpływ na zdrowie 
lub bezpieczeństwo publiczne, co do
których nie obowiązuje automatyczne 
uznawanie kwalifikacji na podstawie 
przepisów tytułu III rozdział II lub III, 
właściwy organ przyjmującego państwa 
członkowskiego może sprawdzić 
kwalifikacje zawodowe usługodawcy przed 
rozpoczęciem świadczenia przez niego 
usług. Taka wstępna kontrola możliwa jest 
jedynie, jeżeli jej celem jest zapobieżenie 
poważnym szkodom dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa usługobiorcy, które 
mogłyby powstać wskutek braku 
kwalifikacji zawodowych usługodawcy, i 
jeżeli nie wykracza poza zakres niezbędny 
dla osiągnięcia tego celu.

„4. W przypadku świadczenia po raz 
pierwszy usług w ramach zawodów 
regulowanych o nadrzędnych względach 
interesu publicznego, w których nie 
obowiązuje automatyczne uznawanie 
kwalifikacji na podstawie przepisów tytułu 
III rozdział III, właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego 
może sprawdzić kwalifikacje zawodowe 
usługodawcy przed rozpoczęciem 
świadczenia przez niego usług. Taka 
wstępna kontrola możliwa jest jedynie, 
jeżeli jej celem jest zapobieżenie szkodom 
dla zdrowia lub bezpieczeństwa 
usługobiorcy, usługodawcy lub 
społeczeństwa w ogóle, które mogłyby 
powstać wskutek braku kwalifikacji 
zawodowych usługodawcy, i jeżeli nie 
wykracza poza zakres niezbędny dla 
osiągnięcia tego celu.

Uzasadnienie

Wyłączenie zawodów, o których mowa w tytule III rozdział III, mogłoby mieć negatywny 
wpływ na zdrowie publiczne i bezpieczeństwo publiczne, ponieważ wyłączenie oznaczałoby, że 
osoby wykonujące działalność zawodową na własny rachunek oraz kierownicy bez wstępnej 
kontroli kwalifikacji mogliby świadczyć usługi w innym państwie członkowskim. Wielu 
pracowników z zagranicy pracuje na własny rachunek w sektorze budowlanym w niektórych 
państwach członkowskich, dlatego wyłączenie osób pracujących na własny rachunek ze 
wstępnej kontroli mogłoby mieć poważne implikacje dla bezpieczeństwa i higieny pracy w tym 
sektorze.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7) – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przedstawiają 
Komisji wykaz zawodów, w odniesieniu 
do których przeprowadzenie wstępnej 

Państwa członkowskie przedstawiają
Komisji wykaz zawodów, w odniesieniu 
do których przeprowadzenie wstępnej 
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kontroli jest niezbędne dla zapobieżenia 
poważnym szkodom dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa usługobiorcy, na mocy ich 
krajowych przepisów ustawowych i 
wykonawczych. Państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji szczegółowe 
uzasadnienie umieszczenia w 
przedmiotowym wykazie każdego z tych 
zawodów.

kontroli jest niezbędne dla zapobieżenia 
poważnym szkodom dla interesu 
publicznego, na mocy ich krajowych 
przepisów ustawowych i wykonawczych. 
Państwa członkowskie przedstawiają 
Komisji szczegółowe uzasadnienie 
umieszczenia w przedmiotowym wykazie 
każdego z tych zawodów.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki 22 do punktu 4 preambuły.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7) – litera c)
2011/0435 (COD)
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie miesiąca od otrzymania 
oświadczenia wraz z dokumentami 
uzupełniającymi właściwy organ informuje 
usługodawcę o decyzji dotyczącej 
odstąpienia od kontroli jego kwalifikacji 
albo o wynikach takiej kontroli. W 
przypadku zaistnienia trudności mogących 
skutkować opóźnieniem właściwy organ 
powiadamia usługodawcę w ciągu 
pierwszego miesiąca o przyczynie 
opóźnienia. Trudności te rozwiązuje się w 
terminie miesiąca od tego powiadomienia, 
natomiast decyzję wydaje się w ciągu 
drugiego miesiąca od rozwiązania tych 
trudności.

W terminie miesiąca od otrzymania 
oświadczenia wraz z dokumentami 
uzupełniającymi właściwy organ informuje 
usługodawcę o decyzji dotyczącej 
odstąpienia od kontroli jego kwalifikacji 
albo o wynikach takiej kontroli. W 
przypadku zaistnienia trudności mogących 
skutkować opóźnieniem właściwy organ 
powiadamia usługodawcę w ciągu 
pierwszego miesiąca o przyczynie 
opóźnienia. Trudności te rozwiązuje się w 
jak najkrótszym terminie od tego 
powiadomienia, natomiast decyzję wydaje 
się w ciągu drugiego miesiąca od 
rozwiązania tych trudności.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7) – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit czwarty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli pomiędzy kwalifikacjami 
zawodowymi usługodawcy i 
wykształceniem wymaganym w 
przyjmującym państwie członkowskim 
występują różnice na tyle istotne, że mogą 
być szkodliwe dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa publicznego oraz że nie 
jest możliwe ich zrównoważenie 
doświadczeniem zawodowym usługodawcy 
ani jego uczeniem się przez całe życie,
przyjmujące państwo członkowskie 
umożliwia usługodawcy wykazanie, w 
szczególności poprzez poddanie się testowi 
umiejętności, że uzyskał on brakującą 
wiedzę lub umiejętności. W każdym 
przypadku musi istnieć możliwość 
świadczenia usługi w terminie miesiąca od 
podjęcia decyzji zgodnie z akapitem 
trzecim.

Jeżeli pomiędzy kwalifikacjami 
zawodowymi usługodawcy i 
wykształceniem wymaganym w 
przyjmującym państwie członkowskim 
występują różnice na tyle istotne, że mogą 
być szkodliwe dla interesu publicznego, 
przyjmujące państwo członkowskie 
umożliwia usługodawcy wykazanie, w 
szczególności poprzez poddanie się testowi 
umiejętności, że uzyskał on brakującą 
wiedzę lub umiejętności. W każdym 
przypadku musi istnieć możliwość 
świadczenia usługi w terminie miesiąca od 
podjęcia decyzji zgodnie z akapitem 
trzecim.

Uzasadnienie

Nieformalne uczenie się (uczenie się przez działanie) nie może zastąpić formalnego 
kształcenia i szkolenia (np. systemu dualnego).

Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7) – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli właściwy organ nie podejmie 
działań w terminach określonych w 
akapitach trzecim i czwartym, usługi 
mogą być świadczone.

skreślony

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8)
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy przyjmującego 
państwa członkowskiego w przypadku 
wątpliwości mogą zwrócić się do 
właściwych organów państwa 
członkowskiego siedziby o przedstawienie 
informacji dotyczących zgodności z 
prawem działalności prowadzonej przez 
usługodawcę i jego należytego 
postępowania jak również braku kar 
dyscyplinarnych lub sankcji karnych 
związanych z wykonywaniem przez niego 
działalności zawodowej. W przypadku 
kontroli kwalifikacji właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego 
mogą zwrócić się do właściwych organów 
państwa członkowskiego siedziby o 
informacje dotyczące odbytych przez 
usługodawcę kursów kształcenia, w 
stopniu niezbędnym do dokonania oceny 
istotnych różnic, co do których istnieje 
prawdopodobieństwo szkodliwości dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego. 
Właściwe organy państwa członkowskiego 
siedziby przekazują te informacje zgodnie 
z art. 56.”;

1. Właściwe organy przyjmującego 
państwa członkowskiego w przypadku 
wątpliwości mogą zwrócić się do 
właściwych organów państwa 
członkowskiego siedziby o przedstawienie 
informacji dotyczących zgodności z 
prawem działalności prowadzonej przez 
usługodawcę i jego należytego 
postępowania jak również braku kar 
dyscyplinarnych lub sankcji karnych 
związanych z wykonywaniem przez niego 
działalności zawodowej. W przypadku 
kontroli kwalifikacji właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego 
mogą zwrócić się do właściwych organów 
państwa członkowskiego siedziby o 
informacje dotyczące odbytych przez 
usługodawcę kursów kształcenia, w 
stopniu niezbędnym do dokonania oceny 
istotnych różnic, co do których istnieje 
prawdopodobieństwo szkodliwości dla 
interesu publicznego. Właściwe organy 
państwa członkowskiego siedziby 
przekazują te informacje zgodnie z art. 56.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki 5 do punktu 4 preambuły.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Każdy dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji lub zestaw 
dokumentów potwierdzających posiadanie 

„Każdy dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji lub zestaw 
dokumentów potwierdzających posiadanie 
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kwalifikacji wydany przez właściwy organ 
państwa członkowskiego, poświadczający 
ukończenie kształcenia w Unii, w pełnym 
lub niepełnym wymiarze, w ramach 
programów formalnych lub poza nimi, 
którego poziom został uznany przez 
państwo członkowskie za równoważny i 
który przyznaje jego posiadaczowi te same 
prawa w zakresie dostępu do zawodu lub 
jego wykonywania lub przygotowuje do 
wykonywania tego zawodu, jest 
traktowany jako dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji w rodzaju objętym 
art. 11, co dotyczy także odpowiedniego 
poziomu.”;

kwalifikacji wydany przez właściwy organ 
państwa członkowskiego, poświadczający 
ukończenie kształcenia w Unii, w pełnym 
lub niepełnym wymiarze, w ramach 
programów formalnych, którego poziom 
został uznany przez państwo członkowskie 
za równoważny i który przyznaje jego 
posiadaczowi te same prawa w zakresie 
dostępu do zawodu lub jego wykonywania 
lub przygotowuje do wykonywania tego 
zawodu, jest traktowany jako dokument 
potwierdzający posiadanie kwalifikacji w 
rodzaju objętym art. 11, co dotyczy także 
odpowiedniego poziomu.”;

Uzasadnienie

Nie można stawiać na równi kształcenia nieformalnego (uczenia się przez działanie) i 
formalnego, które podlega kontroli kierownictwa. W ten sposób doszłoby do dewaluacji 
kształcenia formalnego i znacznego spadku jakości świadczonych usług.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 i 2 niniejszego artykułu właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego 
może odmówić dostępu do zawodu lub 
jego wykonywania posiadaczom 
poświadczenia kompetencji, jeżeli 
kwalifikacje krajowe wymagane do 
wykonywania zawodu na terytorium tego 
państwa sklasyfikowano w art. 11 lit. d) 
lub e).”;

skreślony

Uzasadnienie

Artykuł 13 ust. 4 utrudnia prowadzenie działalności transgranicznej przez rzemieślników. 
Należą oni do kategorii określonej w art. 11c.
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Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11 a) (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a) dodaje się art. 13a w brzmieniu:
„Artykuł 13a
W przypadku gdy dane państwo 
członkowskie wymaga od specjalistów w 
swoim kraju podejmowania i 
demonstrowania nieustannego 
doskonalenia zawodowego, to państwo 
członkowskie będzie również miało prawo 
objęcia takim wymogiem specjalistów z 
innych państw członkowskich, którzy 
zamierzają wykonywać działalność 
zawodową na terytorium tego państwa.”

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12) – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przepisy art. 13 nie uniemożliwiają 
przyjmującemu państwu członkowskiemu 
wymagania od wnioskodawcy odbycia 
stażu adaptacyjnego trwającego nie dłużej 
niż trzy lata lub przystąpienia do testu 
umiejętności, jeżeli odbyte przez niego 
kształcenie obejmuje materiał w zakresie 
działalności zawodowej istotnie różniący 
się od materiału objętego kształceniem w 
przyjmującym państwie członkowskim.”;

1. Przepisy art. 13 nie uniemożliwiają 
przyjmującemu państwu członkowskiemu 
wymagania od wnioskodawcy odbycia 
stażu adaptacyjnego trwającego nie dłużej 
niż trzy lata lub przystąpienia do testu 
umiejętności, jeżeli odbyte przez niego 
kształcenie obejmuje materiał w zakresie 
działalności zawodowej istotnie różniący 
się od materiału objętego kształceniem w 
przyjmującym państwie członkowskim, 
jeżeli wykazywany przez niego okres 
trwania kształcenia jest przynajmniej o 
rok krótszy od tego, który jest wymagany 
w przyjmującym państwie członkowskim 
i/lub jeżeli na zawód regulowany w 
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przyjmującym państwie członkowskim 
składa się jedna lub więcej regulowanych 
działalności zawodowych, które nie 
wchodzą w zakres odpowiadającego mu 
zawodu regulowanego w rodzimym 
państwie członkowskim wnioskodawcy i 
jeżeli różnica ta polega na specyficznym 
programie kształcenia wymaganym w 
przyjmującym państwie członkowskim, 
który obejmuje materiał zasadniczo 
różniący się od objętego kształceniem, 
którego ukończenie potwierdza 
poświadczenie kompetencji lub dokument 
potwierdzający posiadanie kwalifikacji 
wnioskodawcy.”;

Uzasadnienie

Niezrozumiałe jest, dlaczego kryteria zawarte w art. 14 ust. 1 lit. a) i c) miałyby przestać 
obowiązywać w przyszłości. Kryteria te okazały się wyjątkowo przystępne dla odpowiednich 
instytucji w państwach członkowskich. Poprawka przywraca kryteria zawarte w lit. a) i c).

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12) – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w ust. 3 po akapicie pierwszym dodaje 
się akapit w brzmieniu:

skreślona

„W przypadku zawodu notariusza 
przyjmujące państwo członkowskie 
podczas określania środka 
wyrównawczego może uwzględnić 
szczegółowe działania objęte tym zawodem 
na jego terytorium, w szczególności w 
odniesieniu do prawa, które ma być 
stosowane.”;

Poprawka 60
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 14)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania wykazów działalności 
zawartych w załączniku IV, które 
podlegają systemowi uznawania 
kwalifikacji zawodowych zgodnie z art. 16, 
w celu ich aktualizacji lub wyjaśnienia 
nazewnictwa, o ile nie spowoduje to 
zawężenia zakresu rodzajów działalności 
związanych z poszczególnymi kategoriami, 
zgodnie z art. 58a.”;

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
uzupełnienia wykazów działalności 
zawartych w załączniku IV, które 
podlegają systemowi uznawania 
kwalifikacji zawodowych zgodnie z art. 16, 
w celu ich aktualizacji lub wyjaśnienia 
nazewnictwa, o ile nie spowoduje to 
zawężenia zakresu rodzajów działalności 
związanych z poszczególnymi kategoriami, 
zgodnie z art. 58a. Wykluczone jest, by raz 
przyporządkowane działalności zawodowe 
zostały przyporządkowane innemu 
wykazowi.”;

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22) – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących zmian 
wykazu określonego w załączniku V pkt 
5.2.1, w celu dostosowania go do postępu 
edukacyjnego, naukowego i technicznego, 
zgodnie z art. 58a.”;

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących zmian 
wykazu określonego w załączniku V pkt 
5.2.1, w celu dostosowania go do postępu 
edukacyjnego, naukowego i technicznego,
zgodnie z art. 58a, oraz do rozwoju i zmian 
w zawodzie pielęgniarskim.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22) – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Kształcenie pielęgniarek 
odpowiedzialnych za opiekę ogólną 
obejmuje co najmniej trzy lata stadiów, na 
które składa się co najmniej 4 600 godzin 
kształcenia teoretycznego i klinicznego, 
przy czym kształcenie teoretyczne 
obejmuje co najmniej jedną trzecią, a 
kształcenie kliniczne co najmniej połowę 
minimalnego okresu kształcenia. Państwa 
członkowskie mogą przyznać częściowe 
zwolnienie osobom, które odbyły część 
kształcenia na kursach o co najmniej 
równoważnym poziomie.”;

Kształcenie pielęgniarek odpowiedzialnych 
za opiekę ogólną obejmuje co najmniej 
trzy lata studiów, co można również 
wyrazić przy pomocy równoważnych 
punktów ECTS, na które składa się co 
najmniej 4 600 godzin kształcenia 
teoretycznego i klinicznego, przy czym 
kształcenie teoretyczne obejmuje co 
najmniej jedną trzecią, a kształcenie 
kliniczne co najmniej połowę minimalnego 
okresu kształcenia. Państwa członkowskie 
mogą przyznać częściowe zwolnienie 
osobom, które odbyły część kształcenia na 
kursach o co najmniej równoważnym 
poziomie.

Poprawka 63
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 23 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 33 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) dodaje się art. 33b w brzmieniu:
„Artykuł 33b
Przepisy przejściowe
Państwom członkowskim przyznaje się 
okres sześciu lat, licząc od dnia [wstawić 
datę wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
na dostosowanie systemów szkolenia do 
nowych wymogów określonych w art. 31 
ust. 1 dotyczących obowiązującego 
pielęgniarki i położne warunku 
dwunastoletniego kształcenia ogólnego 
lub zdania egzaminu na równoważnym 
poziomie.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 24) – litera a)
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Podstawowe kształcenie lekarsko-
dentystyczne obejmuje łącznie co najmniej 
pięć lat studiów teoretycznych i 
praktycznych prowadzonych w pełnym 
wymiarze godzin, co można również 
wyrazić przy pomocy równoważnych 
punktów ECTS, obejmujących co najmniej 
program określony w załączniku V pkt 
5.3.1, odbywanych na uniwersytecie lub w 
szkole wyższej prowadzącej kształcenie na 
poziomie uznanym za równoważny lub pod 
nadzorem uniwersytetu.

Podstawowe kształcenie lekarsko-
dentystyczne obejmuje łącznie co najmniej 
pięć lat studiów, co można również 
wyrazić przy pomocy równoważnych 300
punktów ECTS, na które składa się co 
najmniej 5000 godzin zajęć teoretycznych 
i praktycznych prowadzonych w pełnym 
wymiarze godzin, obejmujących co 
najmniej program określony w załączniku 
V pkt 5.3.1, odbywanych na uniwersytecie 
lub w szkole wyższej prowadzącej 
kształcenie na poziomie uznanym za 
równoważny lub pod nadzorem 
uniwersytetu.

Poprawka 65
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 30) – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 44 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) na koniec kształcenia teoretycznego i 
praktycznego, sześciomiesięczną praktykę 
w ogólnodostępnej aptece lub w szpitalu, 
pod nadzorem oddziału farmaceutycznego 
tego szpitala.

b) w czasie lub na koniec kształcenia 
teoretycznego i praktycznego, 
sześciomiesięczną praktykę w 
ogólnodostępnej aptece lub w szpitalu, pod 
nadzorem oddziału farmaceutycznego tego 
szpitala.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) co najmniej czteroletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie 
lub w porównywalnej instytucji 

a) co najmniej czteroletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie 
lub w porównywalnej instytucji 
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oświatowej zakończone zdaniem egzaminu 
na poziomie uniwersyteckim oraz co 
najmniej dwuletnie płatne praktyki;

oświatowej zakończone zdaniem egzaminu 
na poziomie uniwersyteckim oraz co 
najmniej dwuletnie praktyki;

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatne praktyki muszą odbywać się w 
państwie członkowskim pod nadzorem 
osoby wykazującej odpowiednie gwarancje 
pod względem zdolności do zapewnienia 
kształcenia praktycznego. Muszą zostać 
podjęte po zakończeniu studiów, o których 
mowa w ust. 1. Ukończenie płatnych
praktyk musi zostać poświadczone w 
świadectwie towarzyszącym dokumentowi 
potwierdzającemu posiadanie kwalifikacji.

3. Praktyki muszą odbywać się w państwie 
członkowskim pod nadzorem osoby 
wykazującej odpowiednie gwarancje pod 
względem zdolności do zapewnienia 
kształcenia praktycznego. Muszą zostać 
podjęte po zakończeniu studiów, o których 
mowa w ust. 1. Ukończenie praktyk musi 
zostać poświadczone w świadectwie 
towarzyszącym dokumentowi 
potwierdzającemu posiadanie kwalifikacji.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 35)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 49 a – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wiedza, umiejętności i kompetencje na 
potrzeby takich wspólnych ram kształcenia 
odnoszą się do poziomów przewidzianych
w europejskich ramach kwalifikacji 
określonych w załączniku II do zalecenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ustanowienia europejskich ram 
kwalifikacji dla uczenia się przez całe 
życie (*);

d) wiedza, umiejętności i kompetencje na 
potrzeby takich wspólnych ram kształcenia 
odnoszą się do poziomów określonych w 
art. 11 niniejszej dyrektywy;

Artykułu 11 nie stosuje się do zawodów 
regulowanych, o których mowa w 
załączniku V ust. 1.
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Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 35)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 49 a – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dany zawód nie jest objęty innymi 
wspólnymi ramami kształcenia ani nie jest 
już regulowany na podstawie tytułu III 
rozdział III;

e) dany zawód nie jest objęty innymi 
wspólnymi ramami kształcenia ani nie jest 
już regulowany na podstawie tytułu III 
rozdział III lub art. 10 lit. b);

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 35)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 49 a – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspólne ramy kształcenia przygotowano 
w następstwie przejrzystego, należytego 
procesu obejmującego współpracę z 
zainteresowanymi stronami pochodzącymi 
z państw członkowskich, w których dany 
zawód nie jest regulowany;

f) wspólne ramy kształcenia przygotowano 
w następstwie przejrzystego, należytego 
procesu obejmującego współpracę z 
krajowymi partnerami społecznymi, 
stowarzyszeniami zawodowymi 
reprezentującymi zawody sektorowe i 
zainteresowanymi stronami pochodzącymi 
z państw członkowskich, w których dany 
zawód jest lub nie jest regulowany;

Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 35)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 49 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspólny test kształcenia przygotowano 
w następstwie przejrzystego, należytego 

c) wspólny test kształcenia przygotowano 
w następstwie przejrzystego, należytego 
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procesu obejmującego współpracę z 
zainteresowanymi stronami pochodzącymi 
z państw członkowskich, w których dany 
zawód nie jest regulowany;

procesu obejmującego współpracę z 
krajowymi partnerami społecznymi, 
stowarzyszeniami zawodowymi 
reprezentującymi zawody sektorowe i
zainteresowanymi stronami pochodzącymi 
z państw członkowskich, w których dany 
zawód jest lub nie jest regulowany;

Poprawka 72

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 38)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Państwo członkowskie zapewnia 
przeprowadzanie wszelkich kontroli
znajomości języka przez właściwy organ 
po podjęciu decyzji, o których mowa w art. 
4d, art. 7 ust. 4 i art. 51 ust. 3, i jeżeli 
istnieje poważna i konkretna wątpliwość co 
do wystarczającej znajomości języka przez 
specjalistę w odniesieniu do działalności 
zawodowej, którą ta osoba zamierza 
wykonywać.

Państwo członkowskie zapewnia 
przeprowadzanie wszelkich weryfikacji
znajomości języka przez właściwy organ,
bez dodatkowych kosztów dla 
wnioskodawcy, i jeżeli istnieje poważna i 
konkretna wątpliwość co do wystarczającej 
znajomości języka przez specjalistę w 
odniesieniu do działalności zawodowej, 
którą ta osoba zamierza wykonywać.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 38)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zawodów, które mają wpływ 
na bezpieczeństwo pacjentów, państwa 
członkowskie mogą udzielić właściwym 
organom prawa do przeprowadzania 
kontroli znajomości języka obejmującej 
wszystkich zainteresowanych specjalistów, 
jeżeli wyraźnie wymaga tego krajowy 
system opieki zdrowotnej lub, w 
przypadku specjalistów pracujących na 

W przypadku zawodów, które mają wpływ 
na zdrowie publiczne, bezpieczeństwo 
pacjentów lub jakość kształcenia, państwa 
członkowskie mogą udzielić właściwym 
organom prawa do przeprowadzania 
kontroli znajomości języka obejmującej 
wszystkich zainteresowanych specjalistów, 
jeżeli wyraźnie wymaga tego krajowy 
system opieki zdrowotnej lub, w 
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własny rachunek nienależących do 
krajowego systemu opieki zdrowotnej, 
jeżeli wyraźnie wymagają tego krajowe 
organizacje reprezentujące pacjentów.

przypadku specjalistów pracujących na 
własny rachunek nienależących do 
krajowego systemu opieki zdrowotnej, 
jeżeli wyraźnie wymagają tego krajowe 
organizacje reprezentujące pacjentów lub 
partnerów społecznych. Kontrola 
znajomości języka przeprowadzona przez 
odpowiednie organy nie wyklucza 
możliwości wykonania w stosownych 
przypadkach dodatkowych kontroli przez 
pracodawcę.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 38)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelka kontrola znajomości języka 
ogranicza się do znajomości jednego z 
języków urzędowych państwa 
członkowskiego zgodnie z wyborem 
zainteresowanej osoby, jest proporcjonalna 
do działalności, która ma być prowadzona, 
i bezpłatna dla specjalisty. Zainteresowana 
osoba może się odwołać od takich kontroli 
do sądów krajowych.”;

Wszelka weryfikacja znajomości języka 
jest proporcjonalna do działalności, która 
ma być prowadzona, i bezpłatna dla 
specjalisty. Zainteresowana osoba może się 
odwołać od takich kontroli do sądów 
krajowych.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 39)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 55 a – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznanie płatnych praktyk Uznanie praktyk

Poprawka 76
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 39)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 55 a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zezwolenia na podjęcie zawodu 
regulowanego rodzime państwo 
członkowskie uznaje płatne praktyki 
odbyte w innym państwie członkowskim i 
poświadczone przez właściwy organ tego 
państwa członkowskiego.”;

W celu zezwolenia na podjęcie zawodu 
regulowanego rodzime państwo 
członkowskie we właściwy sposób
uwzględnia praktyki odbyte w innym 
państwie członkowskim i poświadczone 
przez właściwy organ tego państwa 
członkowskiego.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 42)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 a – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy danego państwa 
członkowskiego informują właściwe 
organy wszystkich pozostałych państw 
członkowskich i Komisję o tożsamości 
specjalisty, wobec którego organy lub sądy 
krajowe wydały zakaz, nawet tymczasowo, 
prowadzenia na terytorium tego państwa 
członkowskiego następujących rodzajów 
działalności zawodowej:

1. Właściwe organy danego państwa 
członkowskiego informują właściwe 
organy wszystkich pozostałych państw 
członkowskich i Komisję o tożsamości 
specjalisty, którego w rodzimym państwie 
członkowskim bądź w przyjmującym 
państwie członkowskim pozbawiono
czasowo lub na stałe prawa do 
wykonywania następujących rodzajów 
działalności zawodowej:

Poprawka 78

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 42)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 a – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) pielęgniarek, których kwalifikacje 
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uznano w świetle art. 10;

Poprawka 79

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 42)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadkach nieobjętych zakresem 
stosowania dyrektywy 2006/123/WE, w 
których specjalista prowadzący działalność 
w danym państwie członkowskim 
prowadzi działalność zawodową na 
podstawie tytułu zawodowego innego niż 
tytuły, o których mowa w ust. 1, oraz w 
ramach niniejszej dyrektywy, państwo 
członkowskie niezwłocznie przekazuje 
odpowiednie informacje innym 
zainteresowanym państwom członkowskim 
i Komisji po zdobyciu faktycznej wiedzy 
na temat postępowania, konkretnych 
czynów lub okoliczności, które są 
powiązane z taką działalnością i które 
mogłyby spowodować poważną szkodę dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub dla 
środowiska w innym państwie 
członkowskim. Należy przekazywać 
wyłącznie informacje ściśle niezbędne dla 
identyfikacji danego specjalisty; 
informacje takie muszą zawierać 
odniesienie do decyzji właściwego organu 
o zakazie wykonywania działalności 
zawodowej przez tego specjalistę. Inne 
państwo członkowskie może zwrócić się z 
wnioskiem o udzielenie dalszych 
informacji na warunkach określonych w 
art. 8 i 56.

2. W przypadkach, gdy specjalista 
prowadzący działalność w danym państwie 
członkowskim prowadzi działalność 
zawodową na podstawie tytułu 
zawodowego innego niż tytuły, o których 
mowa w ust. 1, oraz w ramach niniejszej 
dyrektywy, państwo członkowskie 
niezwłocznie przekazuje odpowiednie 
informacje innym zainteresowanym 
państwom członkowskim i Komisji po 
zdobyciu faktycznej wiedzy na temat 
postępowania, konkretnych czynów lub 
okoliczności, które są powiązane z taką 
działalnością i które mogłyby spowodować 
szkodę dla zdrowia lub bezpieczeństwa 
osób, interesu publicznego lub dla 
środowiska w innym państwie 
członkowskim. Należy przekazywać 
wyłącznie informacje ściśle niezbędne dla 
identyfikacji danego specjalisty; 
informacje takie muszą zawierać 
odniesienie do decyzji właściwego organu 
o zakazie wykonywania działalności 
zawodowej przez tego specjalistę. Inne 
państwo członkowskie może zwrócić się z 
wnioskiem o udzielenie dalszych 
informacji na warunkach określonych w 
art. 8 i 56.

Uzasadnienie

Mechanizm powiadamiania nie powinien być ograniczony do przypadków nieobjętych 
zakresem stosowania dyrektywy 2006/123/WE, lecz powinien być rozszerzony na wszystkich 
specjalistów w odniesieniu do działalności, która może spowodować szkodę nie tylko dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa osób czy dla środowiska w innym państwie członkowskim, ale 
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również dla interesu publicznego.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 44)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 57 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszystkie procedury przeprowadza się 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
2006/123/WE dotyczącymi pojedynczych 
punktów kontaktowych. Bieg wszelkich 
terminy, których państwa członkowskie 
muszą przestrzegać przy przeprowadzaniu 
procedur i dopełnianiu formalności 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
rozpoczyna się w momencie złożenia 
wniosku przez obywatela w pojedynczym 
punkcie kontaktowym.

4. Wszystkie procedury przeprowadza się 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
2006/123/WE dotyczącymi pojedynczych 
punktów kontaktowych. Bieg wszelkich 
terminy, których państwa członkowskie 
muszą przestrzegać przy przeprowadzaniu 
procedur i dopełnianiu formalności 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
rozpoczyna się w momencie złożenia 
całego wniosku przez obywatela do 
właściwego organu za pośrednictwem 
pojedynczego punktu kontaktowego.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 44) 
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 57 a – ustęp 4 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Działalność pojedynczych punktów 
kontaktowych nie wpływa na podział 
obowiązków i kompetencji pomiędzy 
organami w systemach krajowych.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 46)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 58 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspiera Komitet ds. Uznawania 
Kwalifikacji Zawodowych. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

1. Komisję wspiera Komitet ds. Uznawania 
Kwalifikacji Zawodowych, zapewniając 
odpowiednią reprezentację i odpowiednie
konsultacje z udziałem ekspertów na 
poziomie zarówno europejskim, jak i 
krajowym. Komitet ten jest komitetem w 
rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 
182/2011.
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