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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Direktiva št. 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o 
priznavanju poklicnih kvalifikacij je združila in poenotila sisteme priznavanja reguliranih 
poklicev, ki so bili prej razdrobljeni.

Začetek veljavnosti tega zakonodajnega akta je prinesel dvojno korist, tako za delavce kot za 
podjetja. Direktiva je namreč po eni strani spodbudila in omogočila mobilnost kvalificiranih 
delavcev na evropskem trgu dela in s tem spodbudila razvoj čezmejnih storitev. Odprava 
nekaterih ovir za mobilnost je prispevala k oblikovanju enotnega evropskega trga. Po drugi 
strani pa je direktiva omogočila vključitev strokovnih profilov v specifične sektorje, v katerih 
je bil pogosto opažen znaten razkorak med povpraševanjem in ponudbo, tako da je v 
nekaterih primerih ublažila pomanjkanje spretnosti in znanja.

Novi kontekst je prispeval k gospodarski rasti, spodbudil konkurenčnost in ustvarjal nova 
delovna mesta.

Število strokovnjakov, ki se odločijo, da bodo opravljali svoj poklic v državi članici, ki ni 
njihova matična država, pa je še zmeraj omejeno, sedanje gospodarske razmere pa negativno 
vplivajo na obete v prihodnosti.

Mobilnost znatno povečuje izmenjavo znanja med državami članicami, kar je mogoče 
izboljšati le s skupnim pristopom, usmerjenim v zagotavljanje visoke kakovosti izobraževanja 
in usposabljanja. 

Trg poklicev se neprestano posodablja. Številni tradicionalni poklici se umikajo in dajejo 
prostor novim kvalifikacijam, ki zahtevajo vse bolj specifično usposobljenost, znanje in 
izkušnje. 

Zato je treba posodobiti regulativni okvir priznavanja poklicnih kvalifikacij, da bo omogočal 
večjo prožnost, dejansko priznavanje resničnih znanj in spretnosti, ki jih osvojijo posamezni 
strokovnjaki, ter zmanjšanje upravnih stroškov.

Namen predloga revizije Direktive št. 2005/36/ES je poenostavitev pravil o mobilnosti 
strokovnjakov znotraj Evropske unije, in sicer z uvedbo evropske poklicne izkaznice kot 
inovativnega elementa, ki bo omogočal lažje in hitrejše priznavanje kvalifikacij, hkrati pa tudi 
zmanjšanje upravnih stroškov.

Novo besedilo predlaga posodobitev minimalnih zahtev usposobljenosti za zdravnike, 
zobozdravnike, farmacevte, medicinske sestre, babice, veterinarje in arhitekte, s čimer bi se 
upošteval razvoj teh poklicev in zadevnih usposabljanj.

Države članice bodo morale med drugim zagotoviti sezname reguliranih poklicev z 
obrazložitvijo potrebe po regulaciji. Končni cilj je preprečiti nastanek umetnih ovir za prosti 
pretok ljudi.
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Eden od načinov, kako bi olajšali mobilnost zlasti novih generacij, je osredotočanje na odlike 
in konkurenčnost na področju svobodnih poklicev, in sicer z odpravo ovir ob vstopu in 
zmanjševanjem področij dejavnosti, rezerviranih za posameznike, ki so vpisani v registre ali 
sezname. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Za spodbuditev gospodarske rasti in 
inovacij, povečanje prožnosti trga dela ter 
odzivanje na demografsko pogojene 
primanjkljaje in strukturno brezposelnost 
v EU je bistveno posodobiti sistem 
priznavanja poklicnih kvalifikacij.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Komisija bi morala pet let po 
sprejetju evropske poklicne izkaznice 
oceniti učinek , ki bi ga imela obvezna 
uvedba izkaznice, in navesti, ali bi bilo 
kasneje priporočljivo izvesti nadaljnje 
ukrepe.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Izkaznica bi morala izpolnjevati 
posebne pogoje glede varnosti in varstva 
podatkov, prav tako pa bi bilo treba 
zagotoviti potrebne zaščitne ukrepe pred 
zlorabo in goljufijami v zvezi s podatki.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za 
strokovnjake, ki želijo v drugi državi 
članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če 
strokovnjak to zahteva, mora država 
članica gostiteljica v teh posebnih 
okoliščinah odobriti delni dostop. Če pa 
obstajajo prevladujoči razlogi javnega 
interesa, kot v primeru zdravnika ali 
drugih zdravstvenih delavcev, mora imeti 
država članica možnost, da delni dostop 
zavrne.

(4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za 
strokovnjake, ki želijo v drugi državi 
članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če 
strokovnjak to zahteva, mora država 
članica gostiteljica v teh posebnih 
okoliščinah odobriti delni dostop. Če pa 
obstajajo prevladujoči razlogi, ki se 
nanašajo na javni interes, na primer 
varnost bolnikov ali varstvo potrošnikov,
mora imeti država članica možnost, da 
delni dostop zavrne. V takem primeru sme 
država članica zavrniti uporabo načela 
delnega dostopa za nekatere poklice, na 
primer v zdravstvu ali na področju 
javnega zdravja.

Predlog spremembe 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Direktiva 2005/36/ES bi morala 
zajemati tudi notarje. Glede zahteve po 
priznanju zaradi ustanovitve bi morale 
imeti države članice možnost, da uvedejo 
potrebne preizkuse poklicne 
usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje 
ter se tako izognejo diskriminaciji v 
postopkih nacionalnega izbora in 
imenovanja. Glede prostega opravljanja 
storitev notarji ne bi smeli imeti možnosti, 
da sestavljajo izvirne listine in izvajajo 
druge dejavnosti overjanja, pri katerih je 
potreben žig države članice gostiteljice.

črtano

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Iz področja uporabe te direktive bi 
bilo treba izključiti notarje, ki so jih 
države članice imenovale za področja v 
nacionalni pravosodni pristojnosti, saj 
morajo po zakonu delovati neodvisno in 
nepristransko ter zagotavljajo zakonitost 
zakonodajnih aktov in pravno varnost v 
okviru preventivnega pravosodja. Glede 
na posebne naloge, ki jih notarji 
opravljajo v pravosodnem sistemu, za ta 
poklic ne bi smelo veljati niti temeljno 
načelo prostega pretoka storitev niti 
priznavanje poklicnih kvalifikacij, 
pridobljenih v tujini.

Predlog spremembe 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Prošnje za priznanje s strani (9) Prošnje za priznanje s strani 
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strokovnjakov, ki prihajajo iz držav članic, 
v katerih njihov poklic ni reguliran, je treba 
obravnavati enako kot prošnje 
strokovnjakov iz držav članic, v katerih je 
njihov poklic reguliran. Njihove 
kvalifikacije je treba primerjati s 
kvalifikacijami, zahtevanimi v državi 
članici gostiteljici na podlagi ravni 
kvalifikacij iz Direktive 2005/36/ES. Če 
obstajajo večje razlike, mora imeti pristojni 
organ možnost, da uvede kompenzacijske 
ukrepe.

strokovnjakov, ki prihajajo iz držav članic, 
v katerih njihov poklic ni reguliran, je treba 
obravnavati enako kot prošnje 
strokovnjakov iz držav članic, v katerih je 
njihov poklic reguliran. Njihove 
kvalifikacije je treba primerjati s 
kvalifikacijami, zahtevanimi v državi 
članici gostiteljici na podlagi ravni 
kvalifikacij in objektivnih meril iz 
Direktive 2005/36/ES. Če obstajajo večje 
razlike, bi moral imeti pristojni organ 
možnost, da uvede kompenzacijske ukrepe.
Mehanizmi za preverjanje teoretičnih in 
praktičnih znanj in spretnosti, ki se 
morebiti zahtevajo za dostop do poklicne 
dejavnosti kot kompenzacijski ukrepi, 
morajo zagotavljati in spoštovati načelo 
preglednosti in nepristranskosti.

Predlog spremembe 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Če minimalni pogoji glede 
usposobljenosti za dostop do poklicev, ki 
jih ureja splošni sistem, niso usklajeni, je
treba državam članicam gostiteljicam še 
naprej omogočati, da uvedejo
kompenzacijski ukrep. Ta ukrep mora biti 
sorazmeren ter zlasti upoštevati znanje, 
spretnosti in sposobnosti, ki jih je prosilec 
pridobil prek svojih poklicnih izkušenj ali 
vseživljenjskega učenja. Da bi lahko 
prosilec bolje razumel svoj položaj in 
zahteval pravni pregled pred nacionalnimi 
sodišči na podlagi Direktive 2005/36/ES, 
mora biti odločitev glede uvedbe 
kompenzacijskega ukrepa podrobno 
utemeljena.

(10) Če minimalni pogoji glede 
usposobljenosti za dostop do poklicev, ki 
jih ureja splošni sistem, niso usklajeni, bi 
bilo treba državam članicam gostiteljicam 
zagotoviti možnost, da določijo
kompenzacijski ukrep. Ta bi moral biti 
sorazmeren ter zlasti upoštevati znanje, 
spretnosti in sposobnosti, ki jih je prosilec 
pridobil prek svojih poklicnih izkušenj ali 
vseživljenjskega učenja. Da bi lahko 
prosilec bolje razumel svoj položaj in 
zahteval pravni pregled pred nacionalnimi 
sodišči na podlagi Direktive 2005/36/ES, 
bi morali biti razlogi za odločitev glede 
uvedbe kompenzacijskega ukrepa 
podrobno obrazloženi.

Predlog spremembe 9
Predlog direktive
Uvodna izjava 18
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Direktiva 2005/36/ES bi morala 
spodbujati bolj samodejno priznavanje 
kvalifikacij za tiste poklice, ki trenutno od 
tega nimajo koristi. Pri tem bi bilo treba 
upoštevati pristojnost držav članic, da 
določijo kvalifikacije, potrebne za 
opravljanje poklicev na njihovem ozemlju, 
ter vsebine in organizacijo njihovega 
sistema izobraževanja in poklicnega 
usposabljanja. Poklicna združenja in 
organizacije, ki so reprezentativni na 
nacionalni ravni in ravni Unije, bi morali 
predlagati skupna načela za usposabljanje. 
Ta bi morala biti v obliki enotnega 
preizkusa, ki bi bil pogoj za pridobitev 
poklicne kvalifikacije, ali programov 
usposabljanja, ki temeljijo na enotnem 
sklopu znanja, spretnosti in sposobnosti. 
Kvalifikacije, pridobljene na podlagi takih 
enotnih okvirov za usposabljanje, bi 
morale države članice samodejno priznati.

(18) Direktiva 2005/36/ES bi morala 
spodbujati bolj samodejno priznavanje 
kvalifikacij za tiste poklice, ki jim to 
trenutno ni omogočeno. Pri tem bi bilo 
treba upoštevati pristojnost držav članic, da 
določijo kvalifikacije, potrebne za 
opravljanje poklicev na njihovem ozemlju, 
ter vsebine in organizacijo njihovega 
sistema izobraževanja in poklicnega 
usposabljanja. Poklicna združenja in 
organizacije, ki so reprezentativni na 
nacionalni ravni in ravni Unije, bi morali 
predlagati skupna načela za usposabljanje. 
Ta bi morala biti v obliki enotnega 
preizkusa, ki bi bil pogoj za pridobitev 
poklicne kvalifikacije, ali programov 
usposabljanja, ki temeljijo na enotnem 
sklopu znanja, spretnosti in sposobnosti. 
Kvalifikacije, pridobljene na podlagi takih 
enotnih okvirov za usposabljanje, bi 
morale države članice samodejno priznati.

Države članice bi bilo treba spodbujati k 
razvoju sistema, ki bi vsem strokovnjakom
omogočal redno nadgrajevanje kompetenc 
in novopridobljenih spretnosti s stalnim 
strokovnim razvojem.

Predlog spremembe 10
Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Direktiva 2005/36/ES že določa jasne 
obveznosti za strokovnjake, ki morajo 
imeti potrebno jezikovno znanje. Pregled te 
obveznosti je pokazal potrebo po pojasnitvi 
vloge pristojnih organov in delodajalcev, 
zlasti zaradi varnosti bolnikov. Vendar bi 
moral biti nadzor jezikovnega znanja 
razumen in potreben za zadevna delovna 
mesta ter ne bi smel biti razlog za 
izključitev strokovnjakov iz trga dela v 

(19) Direktiva 2005/36/ES že določa jasne 
obveznosti za strokovnjake, ki morajo 
imeti potrebno jezikovno znanje za 
opravljanje poklica v državi članici 
gostiteljici. Pregled te obveznosti je 
pokazal potrebo po pojasnitvi vloge 
pristojnih organov in delodajalcev, zlasti 
zaradi varnosti bolnikov in potrošnikov. 
Nadzor jezikovnega znanja za zadevna 
delovna mesta ne bi smel biti razlog za 
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državi članici gostiteljici. izključitev strokovnjakov iz trga dela v 
državi članici gostiteljici, torej bi moral 
biti razumen in potreben. Pojem 
razumnosti in potrebnosti bi morali 
opredeliti pristojni organi v sodelovanju z 
nacionalnimi socialnimi partnerji in 
poklicnimi združenji v zadevnem sektorju.

Obrazložitev

Jezikovno znanje ne bi smelo biti potrebno le v zvezi z bolniki. Ker je pomembna pravica 
delodajalcev določanje meril, ki jih morajo izpolnjevati delojemalci za določeno delo, bi 
morali biti kot socialni partnerji tudi oni vključeni v opredeljevanje pojma razumnosti in 
potrebnosti skupaj s pristojnimi organi v državah članicah.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Da bi pospešili mobilnost 
diplomantov, ki želijo opravljati plačano
prakso v drugi državi članici, v kateri je 
opravljanje take prakse mogoče, bi morali 
biti ti diplomanti zajeti v
Direktivi 2005/36/ES. Zagotoviti je treba 
tudi priznanje njihove prakse v državi 
članici izvora.

(20) Da bi pospešili mobilnost 
diplomantov, ki želijo opravljati prakso v 
drugi državi članici, v kateri je opravljanje 
take prakse mogoče, bi morali biti ti 
diplomanti zajeti v Direktivi 2005/36/ES.
Zagotoviti je treba tudi priznanje njihove 
prakse v državi članici izvora.

Obrazložitev

Pri nekaterih poklicih je običajno, da je treba opraviti neplačano prakso. Vendar osebe, ki jo 
opravijo, ne bi smele biti prikrajšane, zato je treba njihovo prakso uradno priznati. 

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Direktiva sicer že določa podrobne 
obveznosti držav članic glede izmenjave 
informacij, vendar bi bilo treba te 

(22) Direktiva sicer že določa podrobne 
obveznosti držav članic glede izmenjave 
informacij, vendar bi bilo treba te 
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obveznosti okrepiti. Države članice se ne bi 
smele samo odzivati na zahteve po 
informacijah, ampak tudi dejavno 
opozarjati druge države članice. Tak sistem 
opozarjanja bi moral biti podoben sistemu 
opozarjanja iz Direktive 2006/123/ES. 
Poseben sistem opozarjanja pa je nujen za 
zdravstvene delavce, ki koristijo
samodejno priznavanje na podlagi
Direktive 2005/36/ES. To bi moralo veljati 
tudi za veterinarje, razen če so države 
članice že sprožile mehanizem opozarjanja 
iz Direktive 2006/123/ES. Vse države 
članice bi morale biti opozorjene, če 
strokovnjak zaradi disciplinskega ukrepa 
ali kazenske obsodbe ne sme več 
opravljati storitev v drugi državi članici. 
To opozorilo bi moralo biti sproženo prek 
informacijskega sistema za notranji trg ne 
glede na to, ali je strokovnjak uveljavljal 
kakšno od pravic na podlagi 
Direktive 2005/36/ES oziroma ali je vložil 
prošnjo za priznanje njegovih poklicnih 
kvalifikacij z izdajo evropske poklicne 
izkaznice ali prek druge metode, določene 
z navedeno direktivo. Postopek opozarjanja 
mora biti skladen z zakonodajo Unije o 
varstvu osebnih podatkov in drugih 
temeljnih pravicah.

obveznosti okrepiti. Države članice se ne bi 
smele samo odzivati na zahteve po 
informacijah, ampak tudi dejavno 
opozarjati druge države članice. Tak sistem 
opozarjanja bi moral biti podoben sistemu 
opozarjanja iz Direktive 2006/123/ES. 
Poseben sistem opozarjanja pa je nujen za 
zdravstvene delavce, za katere velja 
Direktiva 2005/36/ES. To bi moralo veljati 
tudi za veterinarje, razen če so države 
članice že sprožile mehanizem opozarjanja 
iz Direktive 2006/123/ES. Vse države 
članice bi morale biti opozorjene, če je bila 
strokovnjaku začasno ali trajno odvzeta 
pravica do opravljanja storitev ali če so 
bile uvedene omejitve v zvezi z 
opravljanjem storitev ali pogoji za 
pridobitev pravice do opravljanja storitev 
v njegovi državi članici izvora ali državi 
članici gostiteljici. To opozorilo bi moralo 
biti sproženo prek informacijskega sistema 
za notranji trg ne glede na to, ali je 
strokovnjak uveljavljal kakšno od pravic na 
podlagi Direktive 2005/36/ES oziroma ali 
je vložil prošnjo za priznanje njegovih 
poklicnih kvalifikacij z izdajo evropske 
poklicne izkaznice ali prek druge metode, 
določene z navedeno direktivo. Postopek 
opozarjanja mora biti skladen z zakonodajo 
Unije o varstvu osebnih podatkov in drugih 
temeljnih pravicah. Države članice se 
spodbuja k javni izmenjavi informacij o 
nacionalnih ureditvah osnovnega 
izobraževanja in usposabljanja ter o 
mehanizmih za zagotavljanje kakovosti, 
da bi okrepili zaupanje v sisteme 
izobraževanja in usposabljanja držav 
članic ter zagotovili, da bodo vsi zadevni 
programi v skladu z zahtevami iz te 
direktive.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 24
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Da bi dopolnili ali spremenili nekatere 
nebistvene določbe Direktive 2005/36/EC, 
bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastila, da v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme akte v zvezi s posodobitvijo 
Priloge I, določanjem meril za izračun 
pristojbin, povezanih z evropsko poklicno 
izkaznico, določanjem podrobnosti glede 
dokumentov, potrebnih za evropsko 
poklicno izkaznico, spremembo seznamov 
dejavnosti iz Priloge IV, spremembo točk 
5.1.1 do 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 
5.5.2, 5.6.2 in 5.7.1 Priloge V, pojasnilom 
znanja in spretnosti za zdravnike, 
medicinske sestre za splošno zdravstveno 
nego, zobozdravnike, veterinarje, babice, 
farmacevte in arhitekte, sprejetjem 
minimalnih obdobij usposabljanja za 
specialistično medicinsko usposabljanje in 
specialistično zobozdravstveno 
usposabljanje, vključitvijo novih 
zdravniških specializacij v točko 5.1.3 
Priloge V, spremembo seznamov iz točk 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 in 5.6.1 Priloge V, 
vključitvijo novih zobozdravniških 
specializacij v točko 5.3.3 Priloge V, 
določanjem pogojev uporabe enotnih 
okvirov za usposabljanje in določanjem 
pogojev uporabe enotnih preizkusov 
usposobljenosti. Zlasti je pomembno, da 
Komisija med pripravljalnim delom opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni
ravni. Komisija mora pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in ustrezno predloži 
zadevne dokumente.

(24) Da bi dopolnili ali spremenili nekatere 
nebistvene določbe Direktive 2005/36/EC, 
bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastila, da v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme akte v zvezi s posodobitvijo 
Priloge I, določanjem meril za izračun 
pristojbin, povezanih z evropsko poklicno 
izkaznico, določanjem podrobnosti glede 
dokumentov, potrebnih za evropsko 
poklicno izkaznico, spremembo seznamov 
dejavnosti iz Priloge IV, spremembo točk 
5.1.1 do 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 
5.5.2, 5.6.2 in 5.7.1 Priloge V, pojasnilom 
znanja in spretnosti za zdravnike, 
medicinske sestre za splošno zdravstveno 
nego, zobozdravnike, veterinarje, babice, 
farmacevte in arhitekte, sprejetjem 
minimalnih obdobij usposabljanja za 
specialistično medicinsko usposabljanje in 
specialistično zobozdravstveno 
usposabljanje, vključitvijo novih 
zdravniških specializacij v točko 5.1.3 
Priloge V, spremembo seznamov iz točk 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 in 5.6.1 Priloge V, 
vključitvijo novih zobozdravniških 
specializacij v točko 5.3.3 Priloge V, 
določanjem pogojev uporabe enotnih 
okvirov za usposabljanje in določanjem 
pogojev uporabe enotnih preizkusov 
usposobljenosti. Zlasti je pomembno, da 
Komisija med pripravljalnim delom opravi 
ustrezno zastopanje in posvetovanja, tudi s 
strokovnjaki na evropski in nacionalni 
ravni. Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno, pregledno in 
ustrezno predloži zadevne dokumente.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 30 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) Ta direktiva ne posega v ukrepe, 
potrebne za zagotovitev visoke ravni 
zdravja in varstva potrošnikov.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2005/36/ES
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva določa tudi pravila glede 
delnega dostopa do reguliranega poklica ter 
dostopa do plačane prakse, opravljene v 
drugi državi članici, in njenega 
priznavanja.

Ta direktiva določa tudi pravila glede 
delnega dostopa do reguliranega poklica ter 
dostopa do prakse, opravljene v drugi 
državi članici, in njenega priznavanja.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2005/36/ES
Člen 2 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva se uporablja za vse 
državljane države članice, ki želijo kot 
samozaposlene ali zaposlene osebe 
opravljati reguliran poklic ali plačano
prakso, vključno s svobodnimi poklici, v 
državi članici, v kateri niso pridobili svojih 
poklicnih kvalifikacij.

1. Ta direktiva se uporablja za vse 
državljane države članice, ki želijo kot 
samozaposlene ali zaposlene osebe 
opravljati reguliran poklic ali prakso, 
vključno s svobodnimi poklici1, v državi 
članici, v kateri niso pridobili svojih 
poklicnih kvalifikacij.
__________________
1 V skladu z opredelitvijo svobodnih 
poklicev v sodbi Sodišča Evropske unije z 
dne 11. oktobra 2001 v zadevi Adam, C-
267/99, vir: Recueil 2001, stran I-07467 
(ni na voljo v slovenščini).
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Obrazložitev

Pri nekaterih poklicih je običajno, da je treba opraviti neplačano prakso. Vendar osebe, ki jo 
opravijo, ne bi smele biti prikrajšane, zato je treba njihovo prakso uradno priznati. 

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2005/36/ES
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva se ne uporablja za notarje, ki 
jih imenuje vlada.

Obrazložitev

Notarje imenujejo nacionalni javni organi, da zagotavljajo zakonitost in pravno varnost 
listin, ki jih sklepajo fizične osebe, in so del preventivnega pravosodnega sistema zadevne 
države. Po zakonu morajo delovati neodvisno in nepristransko. Glede na posebno naravo 
njihove pomožne vloge v pravosodnem sistemu ne bi bilo ustrezno, da bi za njihov poklic 
veljala svoboda opravljanja storitev in priznavanje poklicnih kvalifikacij. 

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka i
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) ,poklicne izkušnje‘: dejansko in 
zakonito opravljanje poklica s polnim 
delovnim časom ali enakovrednim krajšim 
delovnim časom v državi članici;

(f) ,poklicne izkušnje‘: dejansko in 
zakonito opravljanje poklica v državi 
članici, ki omogoča doseganje standardov 
znanja, sposobnosti, usposobljenosti in 
spretnosti v zvezi s posameznim poklicem;

Obrazložitev

Pojem polnega ali krajšega delovnega časa ne zajema vseh možnosti delovnega časa, zato 
ima omejujoč učinek. Zagotoviti bi bilo treba, da bi se za poklicne izkušnje štelo vsako 
dejansko in zakonito opravljanje poklica. 
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Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka ii
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) ,plačana praksa‘: opravljanje 
nadzorovanih in plačanih dejavnosti 
zaradi dostopa do reguliranega poklica, 
dovoljenega na podlagi opravljenega 
izpita;

(j) ,praksa‘: opravljanje nadzorovanih 
dejavnosti za dostop do reguliranega 
poklica, dovoljenega na podlagi 
opravljenega izpita;

Obrazložitev

Pri nekaterih poklicih je običajno, da je treba opraviti neplačano prakso. Vendar osebe, ki jo 
opravijo, ne bi smele biti prikrajšane, zato je treba njihovo prakso uradno priznati. 

Predlog spremembe 20
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka ii
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) ,evropska poklicna izkaznica‘:
elektronsko spričevalo, izdano
strokovnjaku, ki dokazuje priznanje 
njegovih kvalifikacij za ustanovitev v 
državi članici gostiteljici ali izpolnjevanje 
vseh potrebnih pogojev za začasno in 
občasno opravljanje storitev v državi 
članici gostiteljici;

(k) ,evropska poklicna izkaznica‘:
elektronsko spričevalo, ki ga strokovnjaku
izda matična država članica ali ustrezni 
organ in dokazuje priznanje njegovih 
kvalifikacij in spretnosti za naselitev v 
državi članici gostiteljici ali izpolnjevanje 
vseh potrebnih pogojev za začasno in 
občasno opravljanje storitev v državi 
članici gostiteljici;

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka ii
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka 1



AD\914694SL.doc 15/44 PE489.564v02-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) ,vseživljenjsko učenje‘: vse oblike 
splošnega izobraževanja, poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, neformalno 
in priložnostno učenje skozi vse življenje, 
ki izboljša znanje, spretnosti in
sposobnosti.

(l) ,vseživljenjsko učenje‘: vse oblike 
splošnega izobraževanja, poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, 
neformalnega in priložnostnega učenja 
skozi vse življenje, ki izboljšajo 
sposobnosti (znanje, spretnosti, nazore in 
vrednote).

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka ii
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(la) ,stalni strokovni razvoj‘: metode, s 
katerimi člani poklicnih združenj 
vzdržujejo, izboljšujejo in širijo spretnosti 
in znanja ter razvijajo osebne lastnosti, ki 
jih potrebujejo v poklicnem življenju.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice določijo organe, pristojne 
za izdajo evropskih poklicnih izkaznic. Ti 
organi zagotovijo nepristransko, objektivno 
in pravočasno obravnavo prošenj za 
evropske poklicne izkaznice. Centri za 
pomoč iz člena 57b lahko prav tako 
delujejo kot pristojni organ za izdajo 
evropskih poklicnih izkaznic. Države 
članice zagotovijo, da pristojni organi 
državljane, vključno z morebitnimi 
prosilci, seznanijo s prednostmi evropske 

5. Države članice določijo organe, pristojne 
za izdajo evropskih poklicnih izkaznic. Ti 
organi zagotovijo nepristransko, objektivno 
in pravočasno obravnavo prošenj za 
evropske poklicne izkaznice. Centri za 
pomoč iz člena 57b lahko prav tako 
delujejo kot pristojni organ za izdajo 
evropskih poklicnih izkaznic. Države 
članice zagotovijo, da pristojni organi 
državljane, vključno z morebitnimi 
prosilci, in socialne partnerje seznanijo s 
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poklicne izkaznice, kjer je ta na voljo. prednostmi evropske poklicne izkaznice, 
kjer je ta na voljo.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija sprejme izvedbene akte, ki 
določajo evropske poklicne izkaznice za 
določene poklice, določajo obliko evropske 
poklicne izkaznice, prevode, potrebne za 
podporo prošnji za izdajo evropske 
poklicne izkaznice, in podrobnosti glede 
ocene prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico, ob upoštevanju posebnosti 
vsakega zadevnega poklica. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 58.

6. Komisija sprejme izvedbene akte, ki 
določajo evropske poklicne izkaznice za 
določene poklice, določajo obliko evropske 
poklicne izkaznice, prevode, potrebne za 
podporo prošnji za izdajo evropske 
poklicne izkaznice, in podrobnosti glede 
ocene prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico, ob upoštevanju posebnosti 
vsakega zadevnega poklica. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 58. 
Komisija se o tehničnih podrobnostih 
izkaznic za posamezne poklice posvetuje s 
pristojnimi nacionalnimi organi ter 
evropskimi in nacionalnimi socialnimi 
partnerji in poklicnimi združenji, ki 
zastopajo sektorske poklice zadevnih 
poklicev. Komisija lahko izvede tudi 
pilotne projekte, pri katerih upošteva 
posebnosti vseh zadevnih poklicev.

Predlog spremembe 25
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4a – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Komisija lahko uvede evropsko 
poklicno izkaznico z izvedbenim aktom, in 
sicer če so izpolnjeni naslednji pogoji:
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1. poklic mora biti reguliran v več kot 
petih državah članicah;

2. poklic ima visok potencial za mobilnost 
znotraj Evropske unije;

3. strokovnjaki ali poklicna združenja 
izražajo velik interes zanjo.

Komisija podpira države članice, ki si 
prizadevajo za obvezno uporabo evropske 
poklicne izkaznice v poklicih, v katerih je 
bila uvedena. Ta proces lahko temelji na 
oceni učinka.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Morebitne pristojbine, ki jih morajo 
prosilci plačati zaradi upravnih postopkov
za izdajo evropske poklicne izkaznice, so 
razumne, sorazmerne in v skladu s 
stroški, ki jih imata država članica izvora 
in država članica gostiteljica, ter ne 
odvračajo od oddaje prošenj za evropsko 
poklicno izkaznico. Komisija je v skladu s 
členom 58a pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v zvezi z določanjem 
meril za izračun in razdelitev pristojbin.

7. Upravni postopek za izdajo evropske 
poklicne izkaznice ne predstavlja 
nikakršnega dodatnega stroška za 
posameznega strokovnjaka.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ države članice izvora 
preveri prošnjo ter pripravi in potrdi 

1. Z izjemo sektorja zdravstvenega in 
socialnega varstva pristojni organ države 
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evropsko poklicno izkaznico v dveh tednih 
po prejemu popolne prošnje. Prosilca in 
državo članico, v kateri namerava prosilec 
opravljati storitev, obvesti o potrditvi 
evropske poklicne izkaznice. Prenos 
informacij o potrditvi zadevni državi 
članici gostiteljici obsega prijavo iz 
člena 7. Država članica gostiteljica 
nadaljnje prijave na podlagi člena 7 ne sme 
zahtevati naslednji dve leti.

članice izvora preveri prošnjo ter pripravi 
in potrdi evropsko poklicno izkaznico v 
dveh tednih po prejemu popolne prošnje.
Pristojni organ države članice gostiteljice 
zagotovi predhodno preverjanje popolne 
prošnje strokovnjaka za začasno 
opravljanje storitev glede tega, ali so 
njegove kvalifikacije v skladu z 
nacionalnimi zahtevami države gostiteljice 
glede kvalifikacij za zagotavljanje enakih 
storitev. Države članice Komisiji 
predložijo seznam poklicev, pri katerih je 
za delo z začasno izkaznico mobilnosti in v 
skladu s sistemom predhodne prijave 
potrebno predhodno preverjanje prošnje. 
Država članica gostiteljica nadaljnje 
prijave na podlagi člena 7 ne sme zahtevati 
naslednji dve leti, razen če so izraženi 
veliki zadržki.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4b – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
ki določajo tehnične specifikacije, ukrepe, 
potrebne za zagotavljanje celovitosti, 
zaupnosti in točnosti informacij na 
evropski poklicni izkaznici in v datoteki v 
informacijskem sistemu za notranji trg, 
pogoje in postopke za dostop imetnika do 
njegove evropske poklicne izkaznice, 
vključno z možnostjo prenosa ali 
posodobitve datoteke. Navedeni izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim
postopkom iz člena 58.

4. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
ki določajo tehnične specifikacije, ukrepe, 
potrebne za zagotavljanje celovitosti, 
zaupnosti in točnosti informacij na 
evropski poklicni izkaznici in v datoteki v 
informacijskem sistemu za notranji trg, 
pogoje in postopke za dostop imetnika do 
njegove evropske poklicne izkaznice, 
vključno z možnostjo prenosa ali 
posodobitve datoteke. Navedeni izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s postopkom
pregleda iz člena 58.

Predlog spremembe 29
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
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Direktiva 2005/36/ES
Člen 4c – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ države članice izvora 
preveri prošnjo ter pripravi in potrdi 
evropsko poklicno izkaznico v dveh tednih 
po prejemu popolne prošnje. Prosilca in 
državo članico, v kateri namerava prosilec 
opravljati storitev, obvesti o potrditvi 
evropske poklicne izkaznice. Prenos 
informacij o potrditvi zadevni državi 
članici gostiteljici obsega prijavo iz 
člena 7. Država članica gostiteljica 
nadaljnje prijave na podlagi člena 7 ne sme 
zahtevati naslednji dve leti.

1. Pristojni organ države članice izvora 
preveri prošnjo ter pripravi in potrdi 
evropsko poklicno izkaznico v štirih tednih 
po prejemu popolne prošnje. Prosilca in 
državo članico, v kateri namerava prosilec 
opravljati storitev, obvesti o potrditvi 
evropske poklicne izkaznice. Prenos 
informacij o potrditvi zadevni državi 
članici gostiteljici obsega prijavo iz 
člena 7. Država članica gostiteljica 
nadaljnje prijave na podlagi člena 7 ne sme 
zahtevati naslednji dve leti, razen če so 
izraženi veliki zadržki.
Komisija dve leti po začetku veljavnosti 
določb o evropski poklicni izkaznici izvede 
študijo učinka, v kateri oceni trajanje 
postopka.

Predlog spremembe 30
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Na sklep države članice izvora ali 
odsotnost sklepa v obdobju dveh tednov iz 
odstavka 1 se lahko vloži pritožba v skladu 
z nacionalno zakonodajo.

2. Na sklep države članice izvora ali 
odsotnost sklepa v obdobju štirih tednov iz 
odstavka 1 se lahko vloži pritožba v skladu 
z nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe 31
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Po prejemu popolne prošnje za evropsko 1. Razen v sektorjih zdravstvenega in 
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poklicno izkaznico pristojni organ države 
članice izvora v dveh tednih preveri in 
potrdi pristnost in veljavnost predloženih 
dokazil, pripravi evropsko poklicno 
izkaznico, jo pošlje pristojnemu organu 
države članice gostiteljice v potrditev in 
navedeni organ obvesti o ustrezni datoteki 
v informacijskem sistemu za notranji trg.
Država članica izvora prosilca obvesti o 
poteku postopka.

socialnega varstva pristojni organ države 
članice izvora po prejemu popolne prošnje 
za evropsko poklicno izkaznico v štirih
tednih preveri in potrdi pristnost in 
veljavnost predloženih dokazil, pripravi 
evropsko poklicno izkaznico, jo pošlje 
pristojnemu organu države članice 
gostiteljice v potrditev in navedeni organ 
obvesti o ustrezni datoteki v 
informacijskem sistemu za notranji trg.
Država članica izvora prosilca obvesti o 
poteku postopka. Komisija dve leti po 
začetku veljavnosti določb o evropski 
poklicni izkaznici izvede študijo učinka, v 
kateri oceni trajanje postopka.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4d – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V primerih iz členov 16 in 21 ter 
člena 49a država članica gostiteljica v 
enem mesecu od prejema evropske 
poklicne izkaznice, ki jo je poslala država 
članica izvora, sprejme sklep o potrditvi 
evropske poklicne izkaznice na podlagi 
odstavka 1. Če obstajajo utemeljeni 
pomisleki, lahko država članica gostiteljica 
od države članice izvora zahteva dodatne 
informacije. Taka zahteva ne vpliva na
enomesečni rok.

2. V primerih iz členov 16 in 21 ter 
člena 49a država članica gostiteljica v 
enem mesecu od prejema evropske 
poklicne izkaznice, ki jo je poslala država 
članica izvora, sprejme sklep o potrditvi 
evropske poklicne izkaznice na podlagi 
odstavka 1. Če obstajajo utemeljeni 
pomisleki, lahko država članica gostiteljica 
od države članice izvora zahteva dodatne 
informacije. Taka zahteva začasno prekine
enomesečni rok.

Predlog spremembe 33
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi države članice izvora in 1. Pristojni organi države članice izvora in 
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države članice gostiteljice ustrezno 
datoteko v informacijskem sistemu za 
notranji trg pravočasno posodobijo z 
informacijami o sprejetih disciplinskih
ukrepih ali kazenskih sankcijah ali katerih 
koli drugih resnih posebnih okoliščinah, ki
bodo verjetno vplivale na opravljanje 
dejavnosti imetnika evropske poklicne 
izkaznice na podlagi te direktive. Take 
posodobitve vključujejo izbris informacij, 
ki niso več potrebne. Imetnik evropske 
poklicne izkaznice in pristojni organi, na 
katere se nanaša ustrezna datoteka v 
informacijskem sistemu za notranji trg, so 
obveščeni o vseh spremembah s strani 
zadevnih pristojnih organov.

države članice gostiteljice ustrezno 
datoteko v informacijskem sistemu za 
notranji trg pravočasno posodobijo tudi z 
informacijami o sprejetih disciplinskih, 
upravnih ali kazenskih sankcijah ali drugih 
resnih posebnih okoliščinah, ki utegnejo 
vplivati na opravljanje dejavnosti imetnika 
evropske poklicne izkaznice na podlagi te 
direktive. Take posodobitve vključujejo 
izbris informacij, ki niso več potrebne. Vse 
posodobitve morajo temeljiti na 
predhodnem sklepu sodišča ali 
pristojnega organa, ki strokovnjaku 
prepoveduje opravljanje njegove poklicne 
dejavnosti. Imetnik evropske poklicne 
izkaznice in pristojni organi, na katere se 
nanaša ustrezna datoteka v informacijskem 
sistemu za notranji trg, so nemudoma
obveščeni o vseh spremembah s strani 
zadevnih pristojnih organov.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4e – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Informacije, ki jih vključuje evropska 
poklicna izkaznica, so omejene na
informacije, potrebne za preverjanje 
pravice njenega imetnika do opravljanja 
poklica, za katerega je bila izkaznica 
izdana, zlasti na ime, priimek, datum in 
kraj rojstva, poklic, veljavni sistem, 
vključene pristojne organe, številko 
izkaznice, varnostne zahteve in navedbo 
veljavnega dokazila identitete.

4. Informacije, ki jih vključuje evropska 
poklicna izkaznica, so omejene na 
informacije, potrebne za preverjanje 
pravice njenega imetnika do opravljanja 
poklica, za katerega je bila izkaznica 
izdana, zlasti na ime, priimek, datum in 
kraj rojstva, poklic, veljavni sistem, 
vključene pristojne organe, številko 
izkaznice, varnostne zahteve, izobrazbo, 
formalne poklicne kvalifikacije in
izkušnje, usposabljanje na področju javne 
varnosti in navedbo veljavnega dokazila 
identitete.

Obrazložitev

Da bi delodajalec ugotovil, ali ponudnik storitev izpolnjuje zahteve posamezne poklicne 
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funkcije, bi morale biti na poklicni izkaznici navedene informacije o izobraževanju in 
zaključenih programih usposabljanja ter poklicnih izkušnjah ponudnika storitev.

Predlog spremembe 35
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4e – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da ima 
imetnik evropske poklicne izkaznice na 
zahtevo kadar koli pravico zahtevati 
popravek, izbris in blokado svoje datoteke 
v informacijskem sistemu za notranji trg, 
pri čemer je o tej pravici obveščen ob 
izdaji evropske poklicne izkaznice in ga 
nanjo opomnijo vsaki dve leti po izdaji 
evropske poklicne izkaznice.

5. Države članice zagotovijo, da ima 
imetnik evropske poklicne izkaznice 
pravico kadar koli in brez stroškov
zahtevati popravek, izbris in blokado svoje 
datoteke v informacijskem sistemu za 
notranji trg, pri čemer je o tej pravici 
obveščen ob izdaji evropske poklicne 
izkaznice in ga nanjo opomnijo vsaki dve 
leti po izdaji evropske poklicne izkaznice.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4e – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme izvedbene akte, ki 
določajo pogoje glede dostopa do datoteke 
v informacijskem sistemu za notranji trg, 
tehnična sredstva in postopke za 
preverjanje iz prvega pododstavka. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 58.

Komisija sprejme izvedbene akte, ki 
določajo pogoje glede dostopa do datoteke 
v informacijskem sistemu za notranji trg, 
tehnična sredstva in postopke za 
preverjanje iz prvega pododstavka.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 58.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4f – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ države članice 
gostiteljice delni dostop do poklicne 
dejavnosti na svojem ozemlju odobri, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

1. Pristojni organ države članice 
gostiteljice delni dostop do poklicne 
dejavnosti na svojem ozemlju odobri po 
posvetovanju z ustreznimi nacionalnimi 
socialnimi partnerji in poklicnimi 
združenji, ki zastopajo sektorske poklice, 
ki jim prosilec pripada, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

Predlog spremembe 38
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4f – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) razlike med poklicno dejavnostjo, ki se
zakonito izvaja v državi članici izvora, in 
reguliranim poklicem v državi članici 
gostiteljici so same po sebi tako velike, da 
bi moral prosilec, če bi želel imeti dostop 
do popolnega reguliranega poklica v državi 
članici gostiteljici, ob uvedbi dopolnilnih 
ukrepov dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, zahtevan v 
državi članici gostiteljici;

(a) razlike med poklicno dejavnostjo, ki se 
zakonito izvaja v državi članici izvora, in 
reguliranim poklicem v državi članici 
gostiteljici so objektivno tako velike, da bi 
moral prosilec, če bi želel imeti poln
dostop do reguliranega poklica v državi 
članici gostiteljici, ob potrebni uvedbi 
dopolnilnih ukrepov opraviti popoln 
program izobraževanja in usposabljanja, 
zahtevan v državi članici gostiteljici;

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4f – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) poklicna dejavnost je lahko objektivno 
ločena od drugih dejavnosti, ki spadajo v 
reguliran poklic v državi članici 
gostiteljici.

(b) poklicna dejavnost je lahko objektivno 
ločena od drugih dejavnosti, ki spadajo v 
reguliran poklic v državi članici 
gostiteljici. Pristojni organi države članice 
gostiteljice med splošnim ocenjevanjem, 
ali je mogoče dejavnost ločiti od drugih 
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dejavnosti, med drugim preučijo, ali se 
dejavnost v državi članici izvora izvaja kot
samostojna dejavnost.

Obrazložitev

Besedilo tega člena, ki ga je oblikovala Komisija, presega to, kar je Sodišče Evropske unije 
odločilo v sodbi z dne 19. januarja 2006 (C-330/03(Colegio)). Komisija namreč meni, da 
mora država članica sprejeti, da je mogoče dejavnost ločiti, če se lahko v državi članici 
izvora izvaja kot samostojna dejavnost, Sodišče Evropske unije pa je manj kategorično, saj 
meni, da bi moralo biti to merilo bistveni element v procesu določanja delnega dostopa.

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4f – odstavek 1 – točka b – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene točke (b) se dejavnost šteje 
za dejavnost, ki jo je mogoče ločiti, če se v 
državi članici izvora izvaja kot samostojna 
dejavnost.

črtano

Obrazložitev

Zaradi sprememb člena 4f(1).

Predlog spremembe 41
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4f – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Delni dostop se lahko zavrne, če je taka
zavrnitev upravičena zaradi prevladujočega 
razloga v splošnem interesu, kot je javno 
zdravje, če lahko zagotavlja uresničitev 
zastavljenega cilja in ne presega tega, kar 
je nujno potrebno.

2. Države članice lahko zavrnejo uporabo 
načela delnega dostopa za nekatere 
poklice, če je zavrnitev upravičena zaradi 
prevladujočega razloga v javnem interesu, 
kot sta varnost bolnikov in varstvo 
potrošnikov, če lahko zagotavlja 
uresničitev zastavljenega cilja in ne 
presega tega, kar je nujno potrebno.
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Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4f – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Prošnje za ustanovitev v državi članici 
gostiteljici se v primeru ustanovitve v 
državi članici gostiteljici preverijo v skladu 
s poglavji I in IV naslova III.

3. V primeru ustanovitve v državi članici 
gostiteljici njeni pristojni organi preverijo
prošnje za ustanovitev skupaj z 
nacionalnimi socialnimi partnerji in 
poklicnimi združenji, ki zastopajo 
sektorske poklice.

Obrazložitev

Pristojni organi v državah članicah bi morali sodelovati z nacionalnimi socialnimi partnerji 
pri vsaki zagotovitvi delnega dostopa ponudniku storitev v sektorskemu poklicu, ki ga 
zastopajo socialni partnerji.

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 5 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kadar ponudnik storitev opravlja 
storitev drugje, če je ta poklic opravljal v 
eni ali več državah članicah vsaj dve leti v 
obdobju zadnjih desetih let pred 
opravljanjem storitev, če poklic v državi 
članici sedeža ni reguliran.

(b) kadar ponudnik storitev opravlja 
storitev drugje, če je ta poklic opravljal v 
eni ali več državah članicah vsaj dve leti v 
obdobju zadnjih desetih let pred 
opravljanjem storitev, če poklic v državi 
članici sedeža ni reguliran. Opravljanje 
storitev v gradbeništvu se izključi iz te 
splošne svobode opravljanja storitev. 
Pogoj dveletnega opravljanja poklica ne 
velja, kadar sta poklic ali izobraževanje in 
usposabljanje zanj regulirana. 
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Obrazložitev

Obstaja tveganje, da bi podizvajalci v gradbeništvu opravljali delo v državi članici, ki ni 
država članica izvora, brez potrebnih minimalnih kvalifikacij. To je treba izključiti, da bi 
delavce v gradbeništvu zaščitili pred socialnim dampingom.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 5 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ponudnik storitve spremlja prejemnika 
storitve, če je običajno prebivališče 
prejemnika storitve v državi članici sedeža 
ponudnika storitve in poklic ni naveden 
na seznamu iz člena 7(4).“;

črtano

Obrazložitev

Predlog Komisije bo ponudniku storitev brez dveletnih delovnih izkušenj omogočal 
zagotavljanje storitev prejemniku z enakim državljanstvom. Vendar bi to lahko pomenilo, da 
bi lahko tuji ponudniki storitev zaposlili delavce iz države članice, iz katere prihaja ponudnik 
storitev, pod blažjimi pogoji od tistih, ki bi veljali za delavce države članice gostiteljice.

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka b
Direktiva 2005/36/ES
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) doda se naslednji odstavek 4: črtano
„4. V primeru notarjev so izvirne listine in 
druge dejavnosti overjanja, pri katerih je 
potreben žig države gostiteljice, izključene 
iz opravljanja storitev.“

Obrazložitev

V primeru na novo imenovanih notarjev bi izključitev nekaterih storitev, tj. izvirnih listin in 
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drugih dejavnosti overjanja, pri katerih je potreben žig države gostiteljice, ustvarila dve 
skupini notarjev z različnimi pristojnostmi. To bi lahko izkrivljalo varstvo pravic potrošnikov 
in bi terjalo, da so o tem ustrezno obveščeni.

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a – točka i
Direktiva 2005/36/ES
Člen 7 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) dokazilo o tem, da ponudniku niso niti 
začasno niti dokončno odvzete pravice do 
opravljanja poklica, ter dokazilo o 
nekaznovanosti za poklice na področju 
varovanja in v zdravstvenem sektorju, če 
država članica isto zahteva za svoje 
državljane;

(e) dokazilo o tem, da ponudniku niso niti 
začasno niti dokončno odvzete pravice do 
opravljanja poklica, ter dokazilo o 
nekaznovanosti za vse poklice, če država 
članica to zahteva;

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a – točka ii
Direktiva 2005/36/ES
Člen 7 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) v primeru dokazil o formalnih 
kvalifikacijah iz člena 21(1) ter dokazil o 
pridobljenih pravicah iz členov 23, 26, 27, 
30, 33, 33a, 37, 39 in 43 potrdilo o znanju 
jezika države članice gostiteljice;

(f) v primeru dokazil o formalnih 
kvalifikacijah iz člena 21(1) ter dokazil o 
pridobljenih pravicah iz členov 23, 26, 27, 
30, 33, 33a, 37, 39 in 43 potrdilo o 
zadovoljivem znanju jezika države članice 
gostiteljice;

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a – točka ii a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 7 – odstavek 2 – točka f a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii a) doda se naslednja točka (fa):
„fa) za vse strokovnjake potrdilo o znanju 
jezika države članice gostiteljice.“

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka c
Direktiva 2005/36/ES
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za prvo opravljanje storitev v primeru 
reguliranih poklicev, ki vplivajo na javno 
zdravje ali varnost in za katere ne velja 
samodejno priznavanje v skladu s 
poglavjem II ali III naslova III, lahko 
pristojni organ države članice gostiteljice 
preveri poklicne kvalifikacije ponudnika 
storitev pred prvim opravljanjem storitev. 
Tako predhodno preverjanje je mogoče le, 
kadar je namen preverjanja preprečiti resno
škodo za zdravje ali varnost prejemnika 
storitev zaradi nezadostne poklicne 
kvalifikacije ponudnika storitev in kadar 
tako preverjanje ne presega tistega, kar je 
potrebno za ta namen.

4. Za prvo opravljanje storitev v primeru 
reguliranih poklicev s prevladujočimi 
razlogi, ki se nanašajo na javni interes, za 
katere ne velja samodejno priznavanje v 
skladu s poglavjem III naslova III, lahko 
pristojni organ države članice gostiteljice 
preveri poklicne kvalifikacije ponudnika 
storitev pred prvim opravljanjem storitev. 
Predhodno preverjanje je mogoče le, kadar 
je namen preverjanja preprečiti škodo za 
zdravje ali varnost prejemnika storitev, 
ponudnika storitev ali javnosti na splošno
zaradi nezadostne poklicne kvalifikacije 
ponudnika storitev in kadar tako 
preverjanje ne presega tistega, kar je 
potrebno za ta namen.

Obrazložitev

Izvzetje poklicev iz poglavja II naslova III bi lahko imelo negativne posledice za javno zdravje 
in varnost, saj bi to pomenilo, da lahko samozaposleni in vodstveni kadri izvajajo storitve v 
drugi državi članici brez predhodnega preverjanja kvalifikacij. Ker številni delavci iz tujine 
delajo kot samozaposleni v gradbenem sektorju nekaterih držav članic, bi lahko imelo izvzetje 
samozaposlenih iz predhodnih preverjanj hude posledice za zdravje in varnost pri delu v tem 
sektorju.

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka c
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Direktiva 2005/36/ES
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice Komisiji priglasijo seznam 
poklicev, za katere je potrebno predhodno 
preverjanje kvalifikacij, da bi preprečile 
resno škodo za zdravje ali varnost 
prejemnika storitev na podlagi njihovih 
nacionalnih zakonov in predpisov. Države 
članice Komisiji predložijo posebno 
utemeljitev za vsak poklic, vključen na 
seznam.

Države članice Komisiji priglasijo seznam 
poklicev, za katere je na podlagi njihovih 
nacionalnih zakonov in predpisov potrebno 
predhodno preverjanje kvalifikacij, da bi 
preprečile resno škodo za javni interes.
Države članice Komisiji predložijo 
posebno utemeljitev za vsak poklic, 
vključen na seznam.

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe 22 k uvodni izjavi 4.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka c
2011/0435(COD)
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ v obdobju največ enega 
meseca po prejemu prijave in spremnih 
dokumentov obvesti ponudnika storitev 
bodisi o svoji odločitvi, da ne bo preveril 
njegovih kvalifikacij, bodisi o izidu takega
preverjanja. Kadar se pojavi težava, ki bi 
lahko povzročila zamudo, pristojni organ v 
prvem mesecu obvesti ponudnika storitev o 
razlogu za zamudo. Težava se razreši v
enem mesecu po tem obvestilu, odločitev 
pa se dokončno sprejme v dveh mesecih po 
razrešitvi težave.

Pristojni organ v obdobju največ enega 
meseca po prejemu prijave in spremnih 
dokumentov obvesti ponudnika storitev 
bodisi o svoji odločitvi, da ne bo preveril 
njegovih kvalifikacij, bodisi o izidu 
preverjanja. Kadar se pojavi težava, ki bi 
lahko povzročila zamudo, pristojni organ v 
prvem mesecu obvesti ponudnika storitev o 
razlogu za zamudo. Težava se razreši v
najkrajšem možnem času po tem 
obvestilu, odločitev pa se dokončno 
sprejme v dveh mesecih po razrešitvi 
težave.

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka c
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Direktiva 2005/36/ES
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je bistvena razlika med poklicnimi 
kvalifikacijami ponudnika storitev in 
usposobljenostjo, ki se zahteva v državi 
članici gostiteljici, pri čemer je ta razlika 
tako velika, da ogroža javno zdravje ali 
varnost, poklicne izkušnje ali 
vseživljenjsko učenje ponudnika storitev 
pa je ne morejo nadomestiti, država 
članica gostiteljica ponudniku storitev 
omogoči, da dokaže, zlasti s preizkusom 
poklicne usposobljenosti, da je pridobil 
manjkajoča znanja ali sposobnosti. 
Vsekakor pa mora biti opravljanje storitev 
mogoče v enem mesecu po sprejetju 
odločitve v skladu s tretjim pododstavkom.

Kadar je bistvena razlika med poklicnimi 
kvalifikacijami ponudnika storitev in 
usposobljenostjo, ki se zahteva v državi 
članici gostiteljici, pri čemer je ta razlika 
tako velika, da ogroža javni interes, država 
članica gostiteljica ponudniku storitev 
omogoči, da dokaže, zlasti s preizkusom 
poklicne usposobljenosti, da je pridobil 
manjkajoča znanja ali sposobnosti. 
Vsekakor pa mora biti opravljanje storitev 
mogoče v enem mesecu po sprejetju 
odločitve v skladu s tretjim pododstavkom.

Obrazložitev

Priložnostno učenje („učenje skozi prakso“) ne nadomešča formalnega in nadaljnjega 
usposabljanja (na primer v obliki dualnega izobraževanja).

Predlog spremembe 53
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka c
Direktiva 2005/36/ES
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se pristojni organ ne odzove v rokih, 
določenih v tretjem in četrtem 
pododstavku, se storitev lahko opravlja.

črtano

Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2005/36/ES
Člen 8 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi države članice 
gostiteljice lahko v primeru pomislekov 
zaprosijo pristojne organe države članice 
sedeža, da jim posredujejo kakršne koli
podatke, povezane z zakonitostjo 
ustanovitve izvajalca storitev in njegovim 
primernim obnašanjem, kakor tudi o 
disciplinski ali poklicni nekaznovanosti. V 
primeru nadzora kvalifikacij lahko pristojni 
organi države članice gostiteljice pristojne 
organe države članice sedeža zaprosijo za 
informacije o programih izobraževanja, ki 
jih je opravil ponudnik storitev, v 
tolikšnem obsegu, da lahko ocenijo 
pomembne razlike, ki bi lahko škodile 
javnemu zdravju ali varnosti. Pristojni 
organi države članice sedeža te podatke 
sporočijo v skladu s členom 56.

1. Pristojni organi države članice 
gostiteljice lahko v primeru pomislekov 
zaprosijo pristojne organe države članice 
sedeža, da jim posredujejo podatke, 
povezane z zakonitostjo ustanovitve 
izvajalca storitev in njegovim primernim 
obnašanjem, kakor tudi o disciplinski ali 
poklicni nekaznovanosti. V primeru 
nadzora kvalifikacij lahko pristojni organi 
države članice gostiteljice pristojne organe 
države članice sedeža zaprosijo za 
informacije o programih izobraževanja, ki 
jih je opravil ponudnik storitev, v 
tolikšnem obsegu, da lahko ocenijo 
pomembne razlike, ki bi lahko škodile 
javnemu interesu. Pristojni organi države 
članice sedeža te podatke sporočijo v 
skladu s členom 56.

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe 5 k uvodni izjavi 4.

Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2005/36/ES
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsa dokazila o formalnih kvalifikacijah ali 
sklop dokazil o formalnih kvalifikacijah, ki 
jih izda pristojni organ v državi članici in 
ki potrjujejo uspešno opravljeno 
usposabljanje v Uniji, redno ali s krajšim 
delovnim časom, v okviru ali zunaj 
formalnih programov, ter jih navedena 
država članica prizna kot enakovredna in 
imetniku podeljujejo enake pravice dostopa 
do ali opravljanja poklica ali ki pomenijo 
pripravo za opravljanje poklica, se 
obravnavajo kot dokazila o formalnih 

Vsa dokazila o formalnih kvalifikacijah ali 
sklop dokazil o formalnih kvalifikacijah, ki 
jih izda pristojni organ v državi članici in 
ki potrjujejo uspešno opravljeno 
usposabljanje v Uniji, redno ali s krajšim 
delovnim časom, v okviru formalnih 
programov ter jih navedena država članica 
prizna kot enakovredna in imetniku 
podeljujejo enake pravice dostopa do ali 
opravljanja poklica ali ki pomenijo 
pripravo za opravljanje poklica, se 
obravnavajo kot dokazila o formalnih 
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kvalifikacijah, zajeta v členu 11, vključno z 
zadevno ravnjo.

kvalifikacijah, zajeta v členu 11, vključno z 
zadevno ravnjo.

Obrazložitev

Neformalno usposabljanje („učenje skozi prakso“) ne more biti enakovredno formalnemu 
usposabljanju, ki vključuje ocenjevanje uspešnosti. Status formalnega usposabljanja bi bil 
ogrožen, prav tako pa bi se zelo zmanjšala kakovost opravljenih storitev.

Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2005/36/ES
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 tega 
člena lahko pristojni organ države članice 
gostiteljice zavrne dostop do in 
opravljanje poklica imetnikom potrdila o
kompetenci, če je nacionalna 
kvalifikacija, zahtevana za opravljanje 
poklica na njenem ozemlju, uvrščena pod 
točko (d) ali (e) člena 11.

črtano

Obrazložitev

Člen 13(4) bi obrtnim mojstrom onemogočil izvajanje čezmejnih dejavnosti. Sodijo namreč v 
kategorijo iz člena 11(c).

Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11 a) Vstavi se naslednji člen 13a:
„Člen 13a
Če država članica od lastnih 
strokovnjakov zahteva, da se zavežejo 
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nenehnemu strokovnemu razvoju in ga 
dokažejo, imajo pravico tudi razširiti to 
zahtevo na strokovnjake iz drugih držav 
članic, ki nameravajo opravljati dejavnost 
na njihovem ozemlju.“

Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Člen 13 ne onemogoča državi članici 
gostiteljici, da od prosilca zahteva, da 
opravi prilagoditveno obdobje do treh let 
ali preizkus poklicne usposobljenosti, če 
zajema opravljeno usposabljanje vsebine, 
ki se znatno razlikujejo od vsebin glede 
poklicnih dejavnosti, zajetih z 
usposabljanjem v državi članici gostiteljici.

1. Člen 13 ne onemogoča državi članici 
gostiteljici, da od prosilca zahteva, da 
opravi prilagoditveno obdobje do treh let 
ali preizkus poklicne usposobljenosti, če 
zajema opravljeno usposabljanje vsebine, 
ki se znatno razlikujejo od vsebin glede 
poklicnih dejavnosti, zajetih z 
usposabljanjem v državi članici gostiteljici, 
če je trajanje usposabljanja, za katerega 
predloži dokazilo, vsaj eno leto krajše od 
trajanja, ki se zahteva v državi članici 
gostiteljici, in/ali če regulirani poklic v 
državi članici gostiteljici zajema eno ali 
več reguliranih poklicnih dejavnosti, ki ne 
obstajajo v primerljivem poklicu v državi 
članici izvora prosilca, ta razlika pa 
nastane zaradi posebnega usposabljanja, 
ki ga zahteva država članica gostiteljica in 
ki zajema znatno drugačne vsebine od 
vsebin, zajetih v prosilčevem potrdilu o 
kompetencah ali dokazilih o formalnih 
kvalifikacijah.

Obrazložitev

Ni jasno, zakaj naj se merili (a) in (c) iz člena 14(1) v prihodnosti ne bi več uporabljali. 
Izkazali sta se za zelo učinkovita instrumenta za pristojne organe v državah članicah. Ta 
predlog spremembe si prizadeva za ohranitev meril (a) in (c).

Predlog spremembe 59
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka c
Direktiva 2005/36/ES
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za prvim pododstavkom odstavka 3 se 
vstavi naslednji pododstavek:

črtano

„Za poklic notarja lahko država članica 
gostiteljica, ko določi dopolnilni ukrep, 
upošteva posebne dejavnosti tega poklica 
na njenem ozemlju, zlasti glede 
zakonodaje, ki se uporablja.“

Predlog spremembe 60

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14
Direktiva 2005/36/ES
Člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
prilagoditvi seznamov dejavnosti iz 
Priloge IV, za katere velja priznavanje 
poklicnih izkušenj v skladu s členom 16, z 
namenom posodobitve ali razjasnitve 
nomenklature, če to ne vključuje 
nikakršnega krčenja obsega dejavnosti, 
povezanih s posameznimi skupinami.

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
dopolnitvi seznamov dejavnosti iz 
Priloge IV, za katere velja priznavanje 
poklicnih izkušenj v skladu s členom 16, z 
namenom posodobitve ali razjasnitve 
nomenklature, če to ne vključuje 
nikakršnega krčenja obsega dejavnosti, 
povezanih s posameznimi skupinami.
Poklicnih dejavnosti, ki so že bile 
vključene v zadevni seznam, ni dopustno 
premakniti na drug seznam.

Predlog spremembe 61

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka b
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 – odstavek 2 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
spremembah seznama iz točke 5.2.1 
Priloge V z namenom prilagoditve 
napredku na področju izobraževanja ter 
znanstvenemu in tehničnemu napredku.

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
spremembah seznama iz točke 5.2.1 
Priloge V z namenom prilagoditve 
napredku na področju izobraževanja ter 
znanstvenemu in tehničnemu napredku kot 
tudi razvoju in evoluciji poklica 
medicinske sestre.

Predlog spremembe 62

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 – točka c
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Usposabljanje medicinskih sester za 
splošno zdravstveno nego zajema vsaj tri 
leta študija, ki ga sestavlja vsaj 4 600 ur 
teoretičnega in kliničnega usposabljanja, 
pri čemer trajanje teoretičnega 
usposabljanja predstavlja vsaj tretjino, 
trajanje kliničnega usposabljanja pa vsaj 
polovico minimalnega trajanja 
usposabljanja. Države članice lahko delno 
oprostijo teh obveznosti osebe, ki so se 
delno usposabljale v programih 
usposabljanja, ki so vsaj enakovredne 
stopnje.

Usposabljanje medicinskih sester za 
splošno zdravstveno nego zajema vsaj tri 
leta študija, ki je lahko izražen tudi z 
enakovrednimi kreditnimi točkami ECTS 
in ga sestavlja vsaj 4600 ur teoretičnega in 
kliničnega usposabljanja, pri čemer trajanje 
teoretičnega usposabljanja predstavlja vsaj 
tretjino, trajanje kliničnega usposabljanja 
pa vsaj polovico minimalnega trajanja 
usposabljanja. Države članice lahko delno 
oprostijo teh obveznosti osebe, ki so se 
delno usposabljale v programih 
usposabljanja, ki so vsaj enakovredne
stopnje.

Predlog spremembe 63
Predlog direktive
Člen 1 – točka 23 a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 33 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Vstavi se naslednji člen 33b:
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„Člen 33b
Prehodne določbe
Države članice imajo od [vstaviti datum 
začetka veljavnosti te direktive] na 
razpolago šest let za prilagoditev svojega 
sistema usposabljanja novim zahtevam iz 
člena 31(1) glede zahteve o 
dvanajstletnem splošnem izobraževanju 
medicinskih sester in babic ali uspešno 
opravljenem izpitu enakovredne stopnje.“

Predlog spremembe 64

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 24 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 34 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osnovno zobozdravstveno usposabljanje 
obsega skupno najmanj pet let rednega 
teoretičnega in praktičnega študija, ki se 
lahko izrazi z enakovrednimi kreditnimi 
točkami ECTS in zajema vsaj program, 
opisan v točki 5.3.1 Priloge V, ter se izvaja 
na univerzi, visokošolski ustanovi, ki 
izvaja usposabljanje s priznano 
enakovredno ravnjo, ali pod nadzorom 
univerze.

Osnovno zobozdravstveno usposabljanje 
obsega skupno najmanj pet let, kar je 
enakovredno 300 kreditnim točkam 
ECTS, je sestavljeno iz vsaj 5000 ur
rednega teoretičnega in praktičnega študija 
in zajema vsaj program, opisan v točki 
5.3.1 Priloge V, ter se izvaja na univerzi, 
visokošolski ustanovi, ki izvaja 
usposabljanje s priznano enakovredno 
ravnjo, ali pod nadzorom univerze.

Predlog spremembe 65
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 30 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 44 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ob koncu teoretičnega in praktičnega 
usposabljanja šest mesecev pripravništva v 
javni lekarni ali v bolnišnici pod nadzorom 
farmacevtskega oddelka navedene 
bolnišnice.

(b) med teoretičnim in praktičnim 
usposabljanjem ali ob njegovem koncu 
šest mesecev pripravništva v javni lekarni 
ali v bolnišnici pod nadzorom 
farmacevtskega oddelka navedene 
bolnišnice.
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Predlog spremembe 66

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj štiri leta rednega študija na 
univerzi ali v primerljivi izobraževalni 
ustanovi, ki se konča z uspešno 
opravljenim izpitom na univerzitetni 
stopnji, in vsaj dve leti plačane prakse;

(a) vsaj štiri leta rednega študija na 
univerzi ali v primerljivi izobraževalni 
ustanovi, ki se konča z uspešno 
opravljenim izpitom na univerzitetni 
stopnji, in vsaj dve leti prakse;

Predlog spremembe 67

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Plačana praksa mora biti opravljena v 
državi članici pod nadzorom osebe, ki ima 
ustrezna jamstva glede svojih sposobnosti 
zagotavljanja praktičnega usposabljanja.
Opravljena mora biti po zaključku študija 
iz odstavka 1. Zaključek plačane prakse 
mora biti potrjen s spričevalom, 
priloženem dokazilu o formalnih 
kvalifikacijah.

3. Praksa mora biti opravljena v državi 
članici pod nadzorom osebe, ki ima 
ustrezna jamstva glede svojih sposobnosti 
zagotavljanja praktičnega usposabljanja.
Opravljena mora biti po zaključku študija 
iz odstavka 1. Zaključek prakse mora biti 
potrjen s spričevalom, priloženem dokazilu 
o formalnih kvalifikacijah.

Predlog spremembe 68

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49a – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) znanje, spretnosti in sposobnosti za tak 
enotni okvir za usposabljanje se nanašajo 
na ravni evropskega ogrodja kvalifikacij, 

(d) znanje, spretnosti in sposobnosti za tak 
enotni okvir za usposabljanje se nanašajo 
na ravni iz člena 11 te direktive;
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kakor je opredeljen v Prilogi II 
Priporočila Evropskega parlamenta in 
Sveta o uvedbi evropskega ogrodja 
kvalifikacij za vseživljenjsko učenje(*);

Člen 11 se ne uporablja za poklice, 
regulirane v skladu s točko 1 Priloge V.

Predlog spremembe 69

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49a – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zadevni poklic ni zajet v drugem 
enotnem okviru za usposabljanje oziroma 
še ni reguliran na podlagi poglavja III 
naslova III;

(e) zadevni poklic ni zajet v drugem 
enotnem okviru za usposabljanje oziroma 
še ni reguliran na podlagi poglavja III 
naslova III ali točke (b) člena 10;

Predlog spremembe 70

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 a – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) enotni okvir za usposabljanje je bil 
oblikovan na podlagi preglednega 
postopka, tudi s sodelovanjem interesnim
skupin iz držav članic, v katerih poklic ni
reguliran;

(f) enotni okvir za usposabljanje je bil 
oblikovan na podlagi preglednega 
postopka, tudi s sodelovanjem nacionalnih 
socialnih partnerjev, poklicnih združenj, 
ki zastopajo sektorske poklice, in 
interesnih skupin iz držav članic, v katerih
je poklic bodisi reguliran bodisi 
nereguliran;

Predlog spremembe 71

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 35
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Direktiva 2005/36/ES
Člen 49 b – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) enotni preizkus usposobljenosti je bil 
oblikovan na podlagi preglednega 
postopka, tudi s sodelovanjem interesnih 
skupin iz držav članic, v katerih poklic ni
reguliran;

(c) enotni preizkus usposobljenosti je bil 
oblikovan na podlagi preglednega 
postopka, tudi s sodelovanjem nacionalnih 
socialnih partnerjev, poklicnih združenj, 
ki zastopajo sektorske poklice, in
interesnih skupin iz držav članic, v katerih
je poklic bodisi reguliran bodisi 
nereguliran;

Predlog spremembe 72

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica zagotovi, da morebitni 
nadzor jezikovnega znanja izvede pristojni 
organ po sprejetju sklepov iz členov 4d, 
7(4) in 51(3), ter če obstajajo resni in trdni
pomisleki glede ustreznega jezikovnega 
znanja strokovnjaka v zvezi s poklicnimi 
dejavnostmi, ki jih namerava ta oseba 
opravljati.

Država članica zagotovi, da pristojni 
organ morebitno preverjanje jezikovnega 
znanja za prosilca izvede brezplačno ter če 
obstajajo resni in oprijemljivi pomisleki 
glede ustreznega jezikovnega znanja 
strokovnjaka v zvezi s poklicnimi 
dejavnostmi, ki jih namerava ta oseba 
opravljati.

Predlog spremembe 73

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru poklicev, ki vplivajo na varnost 
bolnikov, lahko države članice na pristojne 
organe prenesejo pravico do izvajanja 
preverjanja jezika, ki zajema vse zadevne 
strokovnjake, če to izrecno zahteva 

V primeru poklicev, ki vplivajo na javno 
zdravje in varnost bolnikov ali kakovost v 
izobraževanju, lahko države članice na 
pristojne organe prenesejo pravico do 
izvajanja preverjanja jezika, ki zajema vse 
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nacionalni zdravstveni sistem ali v primeru 
samozaposlenih strokovnjakov, ki niso 
povezani z nacionalnim zdravstvenim 
sistemom, reprezentativne nacionalne 
organizacije pacientov.

zadevne strokovnjake, če to izrecno 
zahteva nacionalni zdravstveni sistem ali v 
primeru samozaposlenih strokovnjakov, ki 
niso povezani z nacionalnim zdravstvenim 
sistemom, reprezentativne nacionalne 
organizacije pacientov ali socialne 
partnerje. Preverjanje znanja, ki ga izvaja 
pristojni organ, ne posega v pravico 
delodajalca do izvajanja ustreznih 
dodatnih preverjanj.

Predlog spremembe 74

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Morebitno preverjanje jezikovnega znanja 
je omejeno na znanje enega od uradnih 
jezikov države članice v skladu z izbiro 
zadevne osebe, je sorazmerno z 
dejavnostjo, ki se bo opravljala, in za 
strokovnjaka ne pomeni nobenih stroškov.
Zadevna oseba ima možnost, da se na tako 
preverjanje pritoži pred nacionalnimi 
sodišči.

Morebitno preverjanje jezikovnega znanja 
je sorazmerno z dejavnostjo, ki se bo 
opravljala, in za strokovnjaka ne pomeni 
nobenih stroškov. Zadevna oseba ima 
možnost, da se na tako preverjanje pritoži 
pred nacionalnimi sodišči.

Predlog spremembe 75

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 39
Direktiva 2005/36/ES
Člen 55a – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priznavanje plačane prakse Priznavanje prakse

Predlog spremembe 76

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 39
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Direktiva 2005/36/ES
Člen 55a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi omogočila dostop do reguliranega 
poklica, država članica izvora prizna 
plačano prakso, ki je bila opravljena v 
drugi državi članici in jo je potrdil pristojni 
organ navedene države članice.

Da bi omogočila dostop do reguliranega 
poklica, država članica izvora ustrezno 
upošteva prakso, ki je bila opravljena v 
drugi državi članici in jo je potrdil pristojni 
organ navedene države članice.

Predlog spremembe 77

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56a – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi države članice pristojne 
organe vseh ostalih držav članic in 
Komisijo obvestijo o identiteti 
strokovnjaka, ki so mu nacionalni organi 
ali sodišča prepovedali opravljanje
naslednjih poklicnih dejavnosti na ozemlju 
navedene države članice, tudi če gre za 
začasno prepoved:

1. Pristojni organi države članice pristojne 
organe vseh ostalih držav članic in 
Komisijo obvestijo o identiteti 
strokovnjaka, ki mu je bila začasno ali 
trajno odvzeta pravica do opravljanja
naslednjih poklicnih dejavnosti v njegovi 
matični državi članici ali državi članici 
gostiteljici:

Predlog spremembe 78

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56a – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) medicinske sestre, priznane v okviru
področja uporabe člena 10;

Predlog spremembe 79

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 42
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Direktiva 2005/36/ES
Člen 56a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V primerih, ki niso zajeti v 
Direktivi 2006/123/ES, če strokovnjak s 
sedežem v državi članici opravlja poklicno 
dejavnost pod poklicnim nazivom, ki ni 
naveden v odstavku 1 in v okviru te 
direktive, država članica takoj, ko izve za 
kakršno koli ravnanje, določena dejanja ali 
okoliščine, povezane s tako dejavnostjo, ki 
bi lahko resno škodile zdravju ali varnosti 
oseb ali okolju v drugi državi članici, o tem 
obvesti druge zadevne države članice in 
Komisijo. Navedene informacije ne 
presegajo tega, kar je potrebno za 
opredelitev zadevnega strokovnjaka, in 
vključujejo navedbo sklepa pristojnega 
organa, ki strokovnjaku prepoveduje 
opravljanje poklicnih dejavnosti. Druge 
države članice lahko pod pogoji iz členov 8 
in 56 zahtevajo dodatne informacije.

2. Če strokovnjak s sedežem v državi 
članici opravlja poklicno dejavnost pod 
poklicnim nazivom, ki ni naveden v
odstavku 1 in v okviru te direktive, država 
članica takoj, ko izve za kakršno koli 
ravnanje, določena dejanja ali okoliščine, 
povezane s tako dejavnostjo, ki bi lahko 
škodile zdravju ali varnosti oseb, javnemu 
interesu ali okolju v drugi državi članici, o 
tem obvesti druge zadevne države članice 
in Komisijo. Navedene informacije ne 
presegajo tega, kar je potrebno za 
opredelitev zadevnega strokovnjaka, in 
vključujejo navedbo sklepa pristojnega 
organa, ki strokovnjaku prepoveduje 
opravljanje poklicnih dejavnosti. Druge 
države članice lahko zahtevajo dodatne 
informacije pod pogoji iz členov 8 in 56.

Obrazložitev

Mehanizem opozarjanja ne bi smel biti omejen na primere, ki niso zajeti v Direktivi 
2006/123/ES, temveč ga je treba v primeru ukrepov, ki lahko škodijo tako zdravju in varnosti 
oseb ali okolju v drugi državi članici kot tudi javnemu interesu razširiti na vse strokovnjake.

Predlog spremembe 80

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 44
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vsi postopki se izvedejo v skladu z 
določbami Direktive 2006/123/ES o 
enotnih kontaktnih točkah. Morebitni roki, 
ki jih morajo države članice upoštevati pri 
postopkih ali formalnostih iz te direktive, 
začnejo teči ob vložitvi prošnje državljana 
na enotno kontaktno točko.

4. Vsi postopki se izvedejo v skladu z 
določbami Direktive 2006/123/ES o 
enotnih kontaktnih točkah. Morebitni roki, 
ki jih morajo države članice upoštevati pri 
postopkih ali formalnostih iz te direktive, 
začnejo teči ob vložitvi popolne prošnje 
državljana na pristojni organ prek enotne 



AD\914694SL.doc 43/44 PE489.564v02-00

SL

kontaktne točke.

Predlog spremembe 81

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 44 
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57a – odstavek 4 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Delovanje enotnih kontaktnih točk ne 
vpliva na delitev funkcij in pristojnosti 
med organi v nacionalnem sistemu.

Predlog spremembe 82

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 46
Direktiva 2005/36/ES
Člen 58 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga Odbor za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij. Navedeni odbor je
odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

1. Komisiji pomaga odbor za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij, ki zagotavlja 
ustrezno zastopanost in posvetovanje na 
evropski in nacionalni strokovni ravni. 
Gre za odbor v smislu Uredbe (EU) 
št. 182/2011.
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