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Pozměňovací návrh 18
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Ve snaze podpořit volný pohyb 
odborníků a zároveň zajistit efektivnější a 
transparentnější uznávání odborných 
kvalifikací je nutno zavést evropský 
profesní průkaz. Tento průkaz je zejména 
nezbytný pro usnadnění dočasné mobility, 
uznávání v rámci systému automatického 
uznávání kvalifikací a podporu 
zjednodušeného uznávání v rámci 
obecného systému. Průkaz by měl být 
vydáván na základě žádosti odborníka, po 
předložení nutných dokladů a provedení 
souvisejících přezkumných a ověřovacích 
postupů příslušnými orgány. Fungování 
průkazu by mělo být podporováno 
systémem pro výměnu informací 
o vnitřním trhu vytvořeným nařízením 
(EU) č. […] o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu. Tento 

(3) Ve snaze podpořit volný pohyb 
odborníků a zároveň zajistit efektivnější a 
transparentnější uznávání odborných 
kvalifikací je možné zavést dobrovolný 
evropský profesní průkaz. Tento průkaz je 
zejména užitečný pro usnadnění dočasné 
mobility, uznávání v rámci systému 
automatického uznávání kvalifikací 
a podporu zjednodušeného uznávání 
v rámci obecného systému. Průkaz by měl 
být vydáván na základě žádosti odborníka, 
po předložení nutných dokladů a provedení 
souvisejících přezkumných a ověřovacích 
postupů příslušnými orgány. Průkaz by 
měly být přizpůsoben jednotlivým 
povoláním a měly by regulačním orgánům 
poskytovat určitou míru pružnosti 
z hlediska jeho uplatňování. Fungování 
průkazu by mělo být podporováno 
systémem pro výměnu informací 
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mechanismus by měl pomáhat zlepšovat 
synergie a důvěru mezi příslušnými orgány 
a zároveň odstranit zdvojování 
administrativní práce orgánů a odborníkům 
vytvořit transparentnější a jistější prostředí. 
Postup při podávání žádostí a vydávání 
průkazu by měl být jasně strukturován 
a obsahovat záruky a odpovídající práva 
žadatele na podání odvolání. Průkaz 
a související pracovní toky v rámci 
systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu by měly zajistit integritu, pravost 
a důvěrnost uchovávaných dat a zabránit 
protiprávnímu a nepovolenému přístupu 
k informacím v nich obsažených.

o vnitřním trhu vytvořeným nařízením 
(EU) č. […] o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu. Tento 
mechanismus by měl pomáhat zlepšovat 
synergie a důvěru mezi příslušnými orgány 
a zároveň odstranit zdvojování 
administrativní práce orgánů a odborníkům 
vytvořit transparentnější a jistější prostředí. 
Postup při podávání žádostí a vydávání 
průkazu by měl být jasně strukturován 
a obsahovat záruky a odpovídající práva 
žadatele na podání odvolání. Průkaz 
a související pracovní toky v rámci 
systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu by měly zajistit integritu, pravost, 
interoperabilitu a důvěrnost uchovávaných
dat a zabránit protiprávnímu 
a nepovolenému přístupu k informacím 
v nich obsažených.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Milan Cabrnoch
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Průkaz by měl splňovat konkrétní 
podmínky bezpečnosti a ochrany údajů 
a měly by být vytvořeny nezbytné záruky 
před zneužitím a podvody s údaji;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Ole Christensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Koncepci „naléhavých důvodů veřejného zájmu“ vyvinul Soudní dvůr ve své judikatuře 
v souvislosti s články 43 a 49 Smlouvy a uvádí se v odůvodnění 40 směrnice o službách na 
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vnitřním trhu (2006/123/ES). Poskytuje výslovnou a jasnou definici toho, kdy by členský stát 
měl mít možnost odmítnout částečný přístup.

Pozměňovací návrh 23
Thomas Händel, Paul Murphy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Marian Harkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 

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

ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát za těchto zvláštních okolností 
poskytnout částečný přístup. V případě 
naléhavých důvodů týkajících se veřejného
zájmu, by členský stát ovšem měl mít 
možnost částečný přístup odmítnout
Profesím, které poskytují zdravotní služby 
nebo které souvisejí s veřejným zdravím, 
by neměl být částečný přístup poskytnut.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

členský stát ovšem měl mít možnost 
částečný přístup odmítnout.

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice 2005/36/ES by měla 
zahrnovat také notáře. V případě žádostí 
o uznání kvalifikací při usazení by měly 
mít členské státy možnost uložit nezbytnou 
zkoušku způsobilosti nebo období na 
přizpůsobení, aby zabránily jakékoliv 
diskriminaci při vnitrostátních výběrových 
řízeních a jmenovacích postupech.
V případě volného poskytování služeb by 
neměli být notáři oprávněni vystavovat 
úřední listiny a provádět jiné činnosti 
ověřování, jež vyžadují úřední razítko 
hostitelského členského státu.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice 2005/36/ES by měla 
zahrnovat také notáře. V případě žádostí 
o uznání kvalifikací při usazení by měly 
mít členské státy možnost uložit nezbytnou 
zkoušku způsobilosti nebo období na 
přizpůsobení, aby zabránily jakékoliv 
diskriminaci při vnitrostátních výběrových 
řízeních a jmenovacích postupech. 
V případě volného poskytování služeb by 
neměli být notáři oprávněni vystavovat 
úřední listiny a provádět jiné činnosti 
ověřování, jež vyžadují úřední razítko 
hostitelského členského státu.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice 2005/36/ES by měla 
zahrnovat také notáře. V případě žádostí 
o uznání kvalifikací při usazení by měly 

vypouští se
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mít členské státy možnost uložit nezbytnou 
zkoušku způsobilosti nebo období na 
přizpůsobení, aby zabránily jakékoliv 
diskriminaci při vnitrostátních výběrových 
řízeních a jmenovacích postupech. 
V případě volného poskytování služeb by 
neměli být notáři oprávněni vystavovat 
úřední listiny a provádět jiné činnosti 
ověřování, jež vyžadují úřední razítko 
hostitelského členského státu.

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 30
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice 2005/36/ES by měla 
zahrnovat také notáře. V případě žádostí 
o uznání kvalifikací při usazení by měly 
mít členské státy možnost uložit nezbytnou 
zkoušku způsobilosti nebo období na 
přizpůsobení, aby zabránily jakékoliv 
diskriminaci při vnitrostátních výběrových 
řízeních a jmenovacích postupech. 
V případě volného poskytování služeb by 
neměli být notáři oprávněni vystavovat 
úřední listiny a provádět jiné činnosti 
ověřování, jež vyžadují úřední razítko 
hostitelského členského státu.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Notáři jsou formováni na základě vnitrostátního práva, jejich kompetence se v členských 
státech liší a protože jsou odlišné i právní systémy, podle kterých vykonávají své kompetence, 
nemůže se na ně vztahovat směrnice oodborných kvalifikacích, aby se nenarušila ochrana 
spotřebitelských práv. Vynětí některých služeb by vytvořilo dvě skupiny notářů s odlišnými 
kompetencemi. To by si vyžadovalo povinnost řádně informovat spotřebitele.

Pozměňovací návrh 31
Csaba Őry

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice 2005/36/ES by měla 
zahrnovat také notáře. V případě žádostí 
o uznání kvalifikací při usazení by měly 
mít členské státy možnost uložit nezbytnou 
zkoušku způsobilosti nebo období na 
přizpůsobení, aby zabránily jakékoliv 
diskriminaci při vnitrostátních výběrových 
řízeních a jmenovacích postupech. 
V případě volného poskytování služeb by 
neměli být notáři oprávněni vystavovat 
úřední listiny a provádět jiné činnosti 
ověřování, jež vyžadují úřední razítko 
hostitelského členského státu.

(7) Směrnice 2005/36/ES by měla 
zahrnovat také notáře. V případě žádostí 
o uznání kvalifikací při usazení by měly 
mít členské státy možnost uložit nezbytnou 
zkoušku způsobilosti nebo období na 
přizpůsobení, aby zabránily jakékoliv 
diskriminaci při vnitrostátních výběrových 
řízeních a jmenovacích postupech. 
V případě volného poskytování služeb by 
neměli být notáři oprávněni vystavovat 
úřední listiny, provádět soudní činnost 
nebo provádět jiné činnosti ověřování, jež 
vyžadují úřední razítko hostitelského 
členského státu.

Or. hu

Pozměňovací návrh 32
Csaba Őry

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. hu

Pozměňovací návrh 33
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Se žádostmi o uznání kvalifikací 
podanými odborníky pocházejícími 
z neregulujících členských států by se mělo 
zacházet stejným způsobem jako se 
žádostmi podanými odborníky 
pocházejícími z regulujících členských 
států. Porovnání jejich kvalifikací 
s kvalifikacemi požadovanými 
v hostitelském členském státě by mělo být 
prováděno na základě úrovní kvalifikací 
uvedených ve směrnici 2005/36/ES. 
V případě zásadních rozdílů by měl mít 
příslušný orgán možnost uložit 
vyrovnávací opatření.

(9) Se žádostmi o uznání kvalifikací 
podanými odborníky pocházejícími 
z neregulujících členských států by se mělo 
zacházet stejným způsobem jako se 
žádostmi podanými odborníky 
pocházejícími z regulujících členských 
států. Porovnání jejich kvalifikací 
s kvalifikacemi požadovanými 
v hostitelském členském státě by mělo být 
prováděno na základě úrovní kvalifikací 
a objektivních kritérií uvedených ve 
směrnici 2005/36/ES. V případě zásadních 
rozdílů by měl mít příslušný orgán 
možnost uložit vyrovnávací opatření.

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Povolání zdravotní sestry, ošetřovatele
a porodní asistentky prošla v posledních 
třech desetiletích značným vývojem: 
komunitně založená zdravotní péče, 
využívání složitých terapií a neustále se 
rozvíjející technologie předpokládají 
schopnost nezávislejší práce zdravotních 
sester, ošetřovatelů a porodních asistentek. 
Aby bylo možné je na tyto složité potřeby 
zdravotní péče připravit, měli by studenti a 
studentky zdravotních škol, dříve než 
zahájí vlastní odbornou přípravu, získat 
pevný základ všeobecného školního 
vzdělání. Podmínka pro přijetí do těchto 
kurzů odborné přípravy by proto měla být 
zvýšena na dvanáct let všeobecného 
školního vzdělání nebo úspěšné složení 
zkoušky rovnocenné úrovně.

(15) Povolání zdravotní sestry, ošetřovatele 
a porodní asistentky prošla v posledních 
třech desetiletích značným vývojem: 
komunitně založená zdravotní péče, 
využívání složitých terapií a neustále se 
rozvíjející technologie předpokládají 
schopnost nezávislejší práce zdravotních 
sester, ošetřovatelů a porodních asistentek. 
Aby bylo možné je na tyto složité potřeby 
zdravotní péče připravit, měli by studenti a 
studentky zdravotních škol, dříve než 
zahájí vlastní odbornou přípravu, získat 
pevný základ všeobecného školního 
vzdělání. Podmínka pro přijetí do těchto 
kurzů odborné přípravy by proto měla být 
upravena na nejméně deset let 
všeobecného školního vzdělání nebo 
úspěšné složení zkoušky rovnocenné 
úrovně.

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Thomas Händel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Povolání zdravotní sestry, ošetřovatele 
a porodní asistentky prošla v posledních 
třech desetiletích značným vývojem: 
komunitně založená zdravotní péče, 
využívání složitých terapií a neustále se 
rozvíjející technologie předpokládají 
schopnost nezávislejší práce zdravotních 
sester, ošetřovatelů a porodních asistentek. 
Aby bylo možné je na tyto složité potřeby 
zdravotní péče připravit, měli by studenti a 
studentky zdravotních škol, dříve než 
zahájí vlastní odbornou přípravu, získat 
pevný základ všeobecného školního 

(15) Povolání zdravotní sestry, ošetřovatele 
a porodní asistentky prošla v posledních 
třech desetiletích značným vývojem: 
komunitně založená zdravotní péče, 
využívání složitých terapií a neustále se 
rozvíjející technologie předpokládají 
schopnost nezávislejší práce zdravotních 
sester, ošetřovatelů a porodních asistentek. 
Aby bylo možné je na tyto složité potřeby 
zdravotní péče připravit, měli by studenti a 
studentky zdravotních škol, dříve než 
zahájí vlastní odbornou přípravu, získat 
pevný základ všeobecného školního 
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vzdělání. Podmínka pro přijetí do těchto 
kurzů odborné přípravy by proto měla být 
zvýšena na dvanáct let všeobecného 
školního vzdělání nebo úspěšné složení
zkoušky rovnocenné úrovně.

vzdělání. Podmínka pro přijetí do těchto 
kurzů odborné přípravy by proto měla být 
dosažena nejméně deseti lety všeobecného 
školního vzdělání nebo úspěšným složením
zkoušky rovnocenné úrovně.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Povolání zdravotní sestry, ošetřovatele 
a porodní asistentky prošla v posledních 
třech desetiletích značným vývojem: 
komunitně založená zdravotní péče, 
využívání složitých terapií a neustále se 
rozvíjející technologie předpokládají 
schopnost nezávislejší práce zdravotních 
sester, ošetřovatelů a porodních asistentek. 
Aby bylo možné je na tyto složité potřeby 
zdravotní péče připravit, měli by studenti a 
studentky zdravotních škol, dříve než 
zahájí vlastní odbornou přípravu, získat 
pevný základ všeobecného školního 
vzdělání. Podmínka pro přijetí do těchto 
kurzů odborné přípravy by proto měla být 
zvýšena na dvanáct let všeobecného 
školního vzdělání nebo úspěšné složení 
zkoušky rovnocenné úrovně.

(15) Povolání zdravotní sestry, ošetřovatele 
a porodní asistentky prošla v posledních 
třech desetiletích značným vývojem: 
komunitně založená zdravotní péče, 
využívání složitých terapií a neustále se 
rozvíjející technologie předpokládají 
schopnost nezávislejší práce zdravotních 
sester, ošetřovatelů a porodních asistentek. 
Aby bylo možné je na tyto složité potřeby 
zdravotní péče připravit, měli by studenti a 
studentky zdravotních škol, dříve než 
zahájí vlastní odbornou přípravu, získat 
pevný základ všeobecného školního 
vzdělání. Podmínka pro přijetí do těchto 
kurzů odborné přípravy by proto měla být 
nejméně deset let všeobecného školního 
vzdělání nebo úspěšné složení zkoušky 
rovnocenné úrovně.

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Ivo Belet

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Povolání zdravotní sestry, ošetřovatele 
a porodní asistentky prošla v posledních 
třech desetiletích značným vývojem: 
komunitně založená zdravotní péče, 
využívání složitých terapií a neustále se 
rozvíjející technologie předpokládají 
schopnost zdravotních sester, ošetřovatelů 
a porodních asistentek zvládat 
odpovědnější úkoly. Aby bylo možné je na 
tyto složité potřeby zdravotní péče 
připravit, měli by studenti a studentky 
zdravotních škol, dříve než zahájí vlastní 
odbornou přípravu, získat pevný základ 
všeobecného školního vzdělání. Podmínka 
pro přijetí do těchto kurzů odborné 
přípravy by proto měla být zvýšena na 
dvanáct let všeobecného školního vzdělání 
nebo úspěšné složení zkoušky rovnocenné 
úrovně.

(15) Povolání zdravotní sestry, ošetřovatele 
a porodní asistentky prošla v posledních 
třech desetiletích značným vývojem: 
komunitně založená zdravotní péče, 
využívání složitých terapií a neustále se 
rozvíjející technologie předpokládají 
schopnost zdravotních sester, ošetřovatelů 
a porodních asistentek zvládat nové a
odpovědnější úkoly. Aby bylo možné je na 
tyto složité potřeby zdravotní péče 
připravit, měli by studenti a studentky 
zdravotních škol, dříve než získají přístup 
k vlastní odborné přípravě, získat pevný 
základ všeobecného školního vzdělání. 
Podmínka pro přijetí do těchto kurzů 
odborné přípravy by proto měla být 
omezena na studenty, kteří mají 
kvalifikaci uznanou členským státem, 
která splňuje přinejmenším požadavky 
úrovně 4 evropského rámce kvalifikací.

Or. nl

Pozměňovací návrh 38
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Příslušné orgány mají potřebnou flexibilitu zjišťovat a případně přezkušovat jazykové znalosti 
odborníků coby součást postupu uznávání; obsazování určitého místa nesmí mít vliv na 
možnost zaměstnavatelů přesvědčit se sami o jazykové způsobilosti odborníků.

Pozměňovací návrh 39
Ole Christensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 40
Nadja Hirsch
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

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



PE492.774v01-00 18/98 AM\907630CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 42
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Thomas Händel, Paul Murphy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) I když směrnice již stanoví podrobné 
povinnosti členských států v oblasti 
výměny informací, měly by se tyto 
povinnosti posílit. Členské státy by neměly 
pouze reagovat na žádost o informace, ale 
také ostatní členské státy aktivním 
způsobem upozorňovat. Takový systém 
upozorňování by se měl podobat systému 
zavedeného směrnicí 2006/123/ES. 
Zvláštní výstražný systém je však nutný 
v případě odborníků ve zdravotnictví, na 
které se vztahuje automatické uznávání 
kvalifikací podle směrnice 2005/36/ES. 
Totéž by mělo platit i pro veterinární 
lékaře, pokud členské státy již 
neaktivovaly výstražný mechanismus 
stanovený směrnicí 2006/123/ES. Všechny 
členské státy by měly být upozorněny 
v případě, kdy odborník nemá nadále právo 

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

státu v důsledku disciplinárního opatření 
nebo trestněprávního rozhodnutí týkajícího 
se výkonu jeho profese nebo v případě, 
kdy je odborníkovi dočasně či přechodně 
odebráno právo vykonávat v jeho 
domovském či hostitelském členském státě 
svou činnost. Toto upozornění by se mělo 
vydávat přes systém pro výměnu informací 
o vnitřním trhu bez ohledu na to, zda 
odborník uplatnil jakékoliv z práv podle 
směrnice 2005/36/ES nebo požádal 
o uznání svých odborných kvalifikací 
vydáním evropského profesního průkazu či 
jakýmkoliv jiným způsobem stanoveným 
v uvedené směrnici. Postup varování musí 
být v souladu s právními předpisy Unie 
o ochraně osobních údajů a jiných 
základních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Marian Harkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) I když směrnice již stanoví podrobné 
povinnosti členských států v oblasti 
výměny informací, měly by se tyto 
povinnosti posílit. Členské státy by neměly 
pouze reagovat na žádost o informace, ale 
také ostatní členské státy aktivním 
způsobem upozorňovat. Takový systém 
upozorňování by se měl podobat systému 
zavedeného směrnicí 2006/123/ES. 
Zvláštní výstražný systém je však nutný 
v případě odborníků ve zdravotnictví, na 
které se vztahuje automatické uznávání 
kvalifikací podle směrnice 2005/36/ES. 
Totéž by mělo platit i pro veterinární 
lékaře, pokud členské státy již 
neaktivovaly výstražný mechanismus 
stanovený směrnicí 2006/123/ES. Všechny 

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

v případě, kdy je odborníkovi dočasně 
nebo přechodně odebráno právo 
vykonávat svou činnost nebo v případě, 
kdy omezení k vykonávání činnosti či 
podmínky pro právo danou činnost 
vykonávat byly zavedeny v jeho 
domovském nebo hostitelském členském 
státě. Toto upozornění by se mělo vydávat 
přes systém pro výměnu informací 
o vnitřním trhu bez ohledu na to, zda 
odborník uplatnil jakékoliv z práv podle 
směrnice 2005/36/ES nebo požádal 
o uznání svých odborných kvalifikací 
vydáním evropského profesního průkazu či 
jakýmkoliv jiným způsobem stanoveným 
v uvedené směrnici. Postup varování musí 
být v souladu s právními předpisy Unie 
o ochraně osobních údajů a jiných 
základních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Licia Ronzulli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) I když směrnice již stanoví podrobné 
povinnosti členských států v oblasti 
výměny informací, měly by se tyto 
povinnosti posílit. Členské státy by neměly 
pouze reagovat na žádost o informace, ale 
také ostatní členské státy aktivním 
způsobem upozorňovat. Takový systém 
upozorňování by se měl podobat systému 
zavedeného směrnicí 2006/123/ES. 
Zvláštní výstražný systém je však nutný 
v případě odborníků ve zdravotnictví, na 
které se vztahuje automatické uznávání 
kvalifikací podle směrnice 2005/36/ES. 
Totéž by mělo platit i pro veterinární 
lékaře, pokud členské státy již 
neaktivovaly výstražný mechanismus 

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

stanovený směrnicí 2006/123/ES. Všechny 
členské státy by měly být upozorněny v 
případě, kdy je odborník trvale či 
přechodně zbaven práva vykonávat svou 
profesi ve svém vlastním členském státě 
nebo v hostitelském členském státě, a to 
na základě disciplinárního opatření nebo 
trestněprávního rozhodnutí. Toto 
upozornění by se mělo vydávat přes systém 
pro výměnu informací o vnitřním trhu bez 
ohledu na to, zda odborník uplatnil 
jakékoliv z práv podle směrnice 
2005/36/ES nebo požádal o uznání svých 
odborných kvalifikací vydáním evropského 
profesního průkazu či jakýmkoliv jiným 
způsobem stanoveným v uvedené směrnici. 
Postup varování musí být v souladu 
s právními předpisy Unie o ochraně 
osobních údajů a jiných základních práv.

Or. it

Pozměňovací návrh 46
Ole Christensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22 a) Členské státy jsou vyzývány, aby 
veřejně sdílely informace o vnitrostátní 
organizaci základního vzdělávání a 
odborné přípravy a opatřeních k zajištění 
kvality za účelem zlepšení důvěry v systém 
vzdělávání a odborné přípravy a aby 
zajistily, že veškeré relevantní kurzy 
budou splňovat požadavky této směrnice. 

Or. en

Odůvodnění

Toto odůvodnění by posílilo důvěru a transparentnost ve vzdělávání a odborné přípravě a 
poskytlo by členským státům, příslušným orgánům i spotřebitelům a pacientům jistou záruku 
toho, že opatření k zajištění kvality jsou uplatňována v celé EU. 
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Pozměňovací návrh 47
Marian Harkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Thomas Händel, Paul Murphy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

i vnitrostátní úrovni. Při přípravě 
a vypracování aktů v přenesené pravomoci 
musí Komise zajistit souběžné, včasné, 
transparentní a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Licia Ronzulli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Za účelem doplnění nebo změny 
jiných než podstatných prvků směrnice 
2005/36/ES by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, které se týkají 
aktualizace přílohy I, stanovení kritérií pro 
výpočet poplatků souvisejících 
s evropským profesním průkazem, určení 
jednotlivých dokladů nutných pro 
vystavení evropského profesního průkazu, 
upravení seznamu činností uvedeného 
v příloze IV, úprav přílohy V bodů 5.1.1 až 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 
a 5.7.1, ujasnění znalostí a dovedností 
lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelů 
odpovědných za všeobecnou péči, zubních 
lékařů, veterinárních lékařů, porodních 
asistentek, farmaceutů a architektů, úprav 
minimální délky odborné přípravy 
v případě specializované odborné přípravy 
lékařů a zubních lékařů, začlenění nových 
lékařských oborů do přílohy V bodu 5.1.3, 
změn na seznamu uvedeném v příloze V 
bodech 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 a 5.6.1, 
začlenění nových oborů zubních lékařů do 
přílohy V bodů 5.3.3, určení podmínek 
provádění společných rámců odborné 
přípravy a určení podmínek provádění 

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

společných zkoušek v rámci odborné 
přípravy. Je obzvláště důležité, aby Komise 
během přípravných prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací 
s odborníky na úrovni Evropské unie a na 
vnitrostátní úrovni. Při přípravě 
a vypracování aktů v přenesené pravomoci 
musí Komise zajistit souběžné, včasné, 
transparentní a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. it

Pozměňovací návrh 50
Marian Harkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 52
Nadja Hirsch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 53
Nadja Hirsch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Tato směrnice se vztahuje na každého 
státního příslušníka členského státu, který 
chce vykonávat regulované povolání, 
včetně svobodných povolání1, nebo 
úspěšné ukončil placený praktický výcvik 
v jiném státě, než ve kterém získal svou 
odbornou kvalifikaci, buď jako osoba 
samostatně výdělečně činná, nebo jako 
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zaměstnanec.
__________________
1 V souladu s definicí svobodných 
povolání uvedenou v rozsudku Soudního 
dvora Evropské unie ze dne 11. října 2001 
ve věci Adam, C-267/99, zdroj: Sb. rozh. 
2001, s. I -07467.

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 54
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Tato směrnice se vztahuje na všechny 
státní příslušníky členského státu, včetně 
těch, kteří vykonávají svobodná povolání 
a kteří chtějí vykonávat regulované 
povolání – jiné, než povolání, které 
nezbytně vyžaduje přenesení veřejné moci 
– nebo kteří úspěšné ukončili placený 
praktický výcvik v jiném státě, než ve 
kterém získal svou odbornou kvalifikaci, 
buď jako osoba samostatně výdělečně 
činná, nebo jako zaměstnanec.

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Csaba Őry

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se nevztahuje na notáře 
jmenované členskými státy.

Or. hu

Pozměňovací návrh 57
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se nevztahuje na notáře 
jmenované úředním aktem vlády.

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 58
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 59
Emilie Turunen
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Nadja Hirsch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 61
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. l
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise podpoří členské státy 
a příslušné profese při uplatňování 
postupu směřujícího k zavedení 
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nepovinného evropského profesního 
průkazu.
Tento postup se po 5 letech od přijetí 
evropského profesního průkazu vyhodnotí 
v rámci studie dopadu, přičemž se uvede, 
zda bude později třeba učinit další kroky.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Ole Christensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Roberta Angelilli, Marco Scurria

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4a – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy mohou určit kritéria pro 
stanovení profesí, kterým by měl být 
evropský profesní průkaz vydáván 
přednostně.
Jako prioritní se zpočátku uvažují tato 
kritéria:
a) profese podléhá regulaci ve více než 
pěti členských státech;
b) profese má vysoký potenciál mobility 
v rámci Evropské unie;
c) odborníci nebo profesní sdružení by v 
této souvislosti měli projevit vážný zájem.
Komise podpoří ty členské státy, které 
mají zájem o zavedení povinného 
evropského profesního průkazu. Tomuto 
postupu může předcházet hodnocení 
dopadu jeho zavedení.

Or. it

Pozměňovací návrh 66
Ole Christensen, Sylvana Rapti

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Při zohlednění zvláštností každého 
dotčeného povolání přijme Komise 
prováděcí akty, které určí evropské 
profesní průkazy pro každé konkrétní 
povolání, stanoví formát evropského 
profesního průkazu, překlady nutné pro 
každou žádost o vystavení evropského 
profesního průkazu a údaje, které bude 
nutno předložit pro posouzení žádosti. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s poradním postupem uvedeným 
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v článku 58. v článku 58. Komise konzultuje 
s národními a evropskými sociálními 
partnery konkrétní technické stránky 
každého profesního průkazu pro 
konkrétní odvětví a provádí pilotní 
projekty, při nichž zohledňuje zvláštnosti 
každé dotčené profese před zavedením 
profesního průkazu.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že požadavky na jednotlivé profese se značně liší, měla by mít Komise 
povinnost konzultovat s evropskými i národními sociálními partnery technickou stránku 
profesních průkazů ještě před jejich zavedením. Ze stejného důvodu by Komise měla před 
zavedením profesních průkazů uskutečňovat pilotní projekty, aby se vyjasnily důsledky, které 
může zavedení průkazu přinést do každého odvětví.

Pozměňovací návrh 67
Thomas Händel, Paul Murphy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Při zohlednění zvláštností každého 
dotčeného povolání a na základě žádosti 
evropských sociálních partnerů v daném 
odvětví a profesních sdružení 
zastupujících odvětvová povolání 
o vytvoření průkazu pro příslušnou 
profesi přijme Komise prováděcí akty, 
které určí evropské profesní průkazy pro 
každé konkrétní povolání, stanoví formát 
evropského profesního průkazu, překlady 
nutné pro každou žádost o vystavení 
evropského profesního průkazu a údaje, 
které bude nutno předložit pro posouzení 
žádosti. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s poradním postupem uvedeným 
v článku 58. Komise s příslušnými orgány 
a evropskými a národními sociálními 
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partnery a profesními sdruženími 
zastupujícími odvětvová povolání 
příslušných profesí konzultuje konkrétní 
technické stránky průkazů pro konkrétní 
povolání.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Thomas Händel, Paul Murphy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4a – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Thomas Händel, Paul Murphy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Georges Bach

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

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Georges Bach

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Thomas Händel, Paul Murphy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 76
Georges Bach

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

informace. Tato žádost má odkladný 
účinek přesahující jeden měsíc.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud hostitelský členský stát 
nerozhodne ve lhůtách stanovených 
v odstavcích 2 a 3 nebo nepožádá 
o dodatečné informace do jednoho měsíce 
od přijetí evropského profesního průkazu 
od domovského členského státu, je 
evropský profesní průkaz považován za 
potvrzený hostujícím členským státem 
a představuje uznání odborných 
kvalifikací pro výkon dotyčného 
regulovaného povolání v hostitelském 
členském státě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány domovského 
a hostitelského členského státu aktualizují 
včas odpovídající soubor uložený 
v systému pro výměnu informací

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

o vnitřním trhu informacemi 
o disciplinárním opatření nebo 
trestněprávních sankcích či o jiných
vážných konkrétních okolnostech, které 
mohou mít důsledky pro další výkon 
činností držitele evropského profesního 
průkazu vystaveného podle této směrnice. 
K těmto aktualizacím patří vymazání 
informací, které nejsou nadále požadovány. 
Veškeré aktualizace by se měly zakládat 
na předchozím rozhodnutí soudu nebo 
příslušného orgánu, jímž se odborníkovi 
zakazuje vykonávat jeho odbornou 
činnost. Dotyčné příslušné orgány 
informují držitele evropského profesního 
průkazu a příslušné orgány zapojené do 
správy odpovídajícího souboru v systému 
pro výměnu informací o vnitřním trhu 
o každé aktualizaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 81
Jean-Luc Bennahmias

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Informace obsažené v evropském 
profesním průkazu se omezují na údaje 
nutné pro zjištění práva jeho držitele na 
výkon povolání, pro které byl vydán, a to 
zejména příjmení, jméno, datum a místo 
narození, doklad o dosažené odborné 
kvalifikaci, povolání, informace o tom, 
zda jde o povolání, které je v členském 
státě držitele tohoto průkazu regulováno, 
platný režim, dotyčné příslušné orgány, 
číslo průkazu, bezpečnostní záležitosti 
a platný důkaz totožnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prováděcí akty, které 
stanoví podmínky přístupu k souboru 
v systému pro výměnu informací 

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

o vnitřním trhu, technické prostředky 
a postupy pro ověření uvedené v prvním 
pododstavci. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným
postupem uvedeným v článku 58.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Ole Christensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Příslušný orgán hostitelského členského 
státu poskytne částečný přístup k výkonu 
povolání na svém území po konzultaci 
s národními sociálními partnery 
odvětvových povolání, k nimž žadatel 
patří, pokud jsou splněny tyto podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány v členských státech by měli zapojovat národní sociální partnery vždy, když 
poskytují částečný přístup danému poskytovateli služby, který patří do odvětvového povolání 
zastupovaného sociálními partnery. 

Pozměňovací návrh 84
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

státu poskytne částečný přístup k výkonu 
povolání na svém území po konzultaci 
s národními sociálními partnery 
odvětvového povolání a profesními 
sdruženími zastupujícími odvětvová 
povolání oboru v němž žadatel pracuje, 
pokud jsou splněny tyto podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Ole Christensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 86
Ole Christensen
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 f – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navazuje na změny v čl. č písm. f bodu 1.

Pozměňovací návrh 87
Jean-Luc Bennahmias

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

Způsob, jakým Komise formulovala tento článek sahá dále než rozhodnutí Evropského 
soudního dvora v jeho rozsudku z 19. ledna 2006 (C-330/03(Colegio)). V rozsudku se neuvádí 
konkrétní odvětví a stanovuje se, že vnitrostátní ustanovení nesmějí zajít dále, než je nutné či 
nezbytně nutné.

Pozměňovací návrh 89
Thomas Händel, Paul Murphy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Koncept částečného přístupu se 
neuplatní na odvětvová povolání, na něž 
se vztahuje režim automaticky 
uznávaných povolání a na zdravotnická 
povolání obecně. Částečný přístup je 
možno odmítnout, pokud je toto odmítnutí 
zdůvodněno naléhavými důvody obecného 
zájmu, jako je veřejné zdraví, pokud by 
zajistilo dosažení sledovaného cíle a pokud 
by nepřesáhlo nezbytně nutnou míru.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Marian Harkin
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 f – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Částečný přístup se nepřiznává 
profesím, které poskytují zdravotní služby 
nebo které souvisejí s veřejným zdravím.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
Ole Christensen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 f – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Žádosti o usazení v hostitelském 
členském státě se posuzují v souladu 
s hlavou III kapitolami I a IV .

3. Žádosti o usazení se v případě usazení 
v hostitelském členském státě posuzují 
příslušnými orgány členského státu v úzké 
spolupráci s národními sociálními 
partnery zastupujícími odvětvová 
povolání, a to v souladu s hlavou III 
kapitolami I a IV.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány v členských státech by měli zapojovat národní sociální partnery vždy, když 
poskytují částečný přístup danému poskytovateli služby, který patří do odvětvového povolání 
zastupovaného sociálními partnery. 

Pozměňovací návrh 93
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Žádosti o usazení v hostitelském 
členském státě se posuzují v souladu 
s hlavou III kapitolami I a IV .

3. Žádosti o usazení v hostitelském 
členském státě se posuzují příslušnými 
orgány spolu s dotčenými sociálními 
partnery a profesními sdruženími 
zastupujícími odvětvová povolání, a to
v souladu s hlavou III kapitolami I a IV.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 95
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 96
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene b) prvního pododstavce 
se podmínka požadující výkon povolání po 
dobu dvou let neuplatňuje v těchto 
případech:

vypouští se

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 98
Nadja Hirsch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. de

Pozměňovací návrh 99
Elisabeth Morin-Chartier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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



AM\907630CS.doc 53/98 PE492.774v01-00

CS

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 100
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Csaba Őry

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 102
Philippe Boulland

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Danuta Jazłowiecka

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 104
Licia Ronzulli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 105
Ole Christensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Podle všeho je důležité, že požadavek, aby se odborníkovi nepozastavil výkon povolání ani 
nebyl odsouzený za spáchání trestného činu, se vztahuje i na odvětví vzdělávání, aby se 
zabezpečila přiměřená ochrana dětí a mládeže.

Pozměňovací návrh 106
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Licia Ronzulli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii(a) Doplňuje se toto písmeno fa):
„fa) pro všechna povolání doklad
o znalosti jazyka hostitelského členského 
státu.“;

Or. it
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Pozměňovací návrh 108
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 109
Thomas Händel

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Jean-Luc Bennahmias

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V případě prvního poskytnutí služeb 
u regulovaných povolání, která mají 
důsledky pro veřejné zdraví nebo 
bezpečnost a která nevyužívají 
automatického uznávání podle hlavy III 
kapitoly II nebo III, může příslušný orgán 
hostitelského členského státu zkontrolovat 
odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb 
před tímto prvním poskytnutím služeb. 
Účelem každé takové předběžné kontroly
je předejít vážnému poškození zdraví nebo 
bezpečnosti příjemce služby kvůli 
nedostatečné odborné kvalifikaci 
poskytovatele služeb, přičemž příslušná 
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a pokud nepřesahuje to, co je za tímto 
účelem nezbytné.

kontrola nepřesahuje to, co je za tímto 
účelem nezbytné.

Or. fr

Pozměňovací návrh 111
Ole Christensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k PN 22 o bodu odůvodnění 4. 

Pozměňovací návrh 112
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy oznámí Komisi seznam 
povolání, u nichž je podle vnitrostátních 
právních předpisů předběžná kontrola 
nutná, aby se předešlo vážnému poškození 

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

nebo bezpečnosti příjemce služby. Členské 
státy předloží Komisi u každého z těchto 
povolání konkrétní zdůvodnění, proč bylo 
na seznam zařazeno.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c
2011/0435(COD)
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 115
Ole Christensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

jednoho měsíce po vydání rozhodnutí 
podle třetího pododstavce.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k PN 22 o bodu odůvodnění 4. 

Pozměňovací návrh 116
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c
2011/0435(COD)
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Licia Ronzulli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 118
Ole Christensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k PN 5 o bodu odůvodnění 4. 

Pozměňovací návrh 119
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 12 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 120
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11 a) Vkládá se nový článek 13a:
„Článek 13a
Pokud členské státy po svých odbornících 
požadují, aby se neustále odborně 
vzdělávali a toto vzdělávání prokazovali, 
budou mít rovněž právo rozšířit tento 
požadavek na odborníky z jiných 
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členských států, kteří budou mít zájem 
vykonávat svou činnost na jejich území.“

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Čl.13 odst. 4 by odborným řemeslníkům bránil v přeshraniční činnosti. Ti náležejí do 
kategorie, o níž se píše v článku 11c.

Pozměňovací návrh 122
Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Bez ohledu na článek 13 může 
hostitelský stát požadovat, aby žadatel 

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

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

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 123
Nadja Hirsch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. de

Pozměňovací návrh 124
Csaba Őry

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. hu

Pozměňovací návrh 125
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 126
Elisabeth Morin-Chartier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 127
Philippe Boulland

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

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

vypouští se

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 128
Danuta Jazłowiecka

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Notáři jsou formováni na základě vnitrostátního práva, jejich kompetence se v členských 
státech liší a protože jsou odlišné i právní systémy, podle kterých vykonávají své kompetence, 
nemůže se na ně vztahovat směrnice odborných kvalifikacích, aby se nenarušila ochrana 
spotřebitelských práv. Ustanovení tohoto návrhu EK nejsou dostatečná a neodrážejí 
rozdílnost požadavků potřebných k výkonu notářského povolání.
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Pozměňovací návrh 129
Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 130
Thomas Händel, Paul Murphy

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17
Směrnice 2005/36/ES
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce písm. b) 
předkládají příslušné orgány v členských 
státech ode dne [vložit datum – den po dni 
stanoveném v čl. 3 odst. 1 prvním 
pododstavci odstavce 1] a každých pět let 
veřejně dostupné zprávy Komisi a ostatním 
členským státům o svých postupech 
v oblasti dalšího vzdělávání a odborné 
přípravy lékařů, zdravotnických odborníků, 
zdravotních sester a ošetřovatelů 
všeobecné zdravotní péče, zubních lékařů, 
specializovaných zubních lékařů, 

Pro účely prvního pododstavce písm. b) 
předkládají příslušné orgány v členských 
státech ode dne [vložit datum – den po dni 
stanoveném v čl. 3 odst. 1 prvním 
pododstavci odstavce 1] a každých pět let 
veřejně dostupné zprávy Komisi a ostatním 
členským státům o svých postupech 
v oblasti dalšího vzdělávání a odborné 
přípravy lékařů, zdravotnických odborníků, 
zdravotních sester a ošetřovatelů 
všeobecné zdravotní péče, zubních lékařů, 
specializovaných zubních lékařů, 
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veterinárních lékařů, porodních asistentek 
a farmaceutů.

veterinárních lékařů, porodních asistentek 
a farmaceutů. Členské státy musí mít 
k dispozici systémy, které zajistí, aby 
odborníci v oblasti zdraví měli možnost 
pravidelně doplňovat své dovednosti 
formou soustavného profesního rozvoje. 
Povinností zaměstnavatelů je zajišťovat 
dostatečnou praktickou, finanční či jinou 
podporu, která zaměstnancům umožní 
plně se věnovat soustavnému profesnímu 
rozvoji a splňovat s ním související 
požadavky.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Licia Ronzulli

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17
Směrnice 2005/36/ES
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce písm. b) 
předkládají příslušné orgány v členských 
státech ode dne [vložit datum – den po dni 
stanoveném v čl. 3 odst. 1 prvním 
pododstavci odstavce 1] a každých pět let 
veřejně dostupné zprávy Komisi a ostatním 
členským státům o svých postupech 
v oblasti dalšího vzdělávání a odborné 
přípravy lékařů, zdravotnických odborníků, 
zdravotních sester a ošetřovatelů 
všeobecné zdravotní péče, zubních lékařů, 
specializovaných zubních lékařů, 
veterinárních lékařů, porodních asistentek 
a farmaceutů.

Pro účely prvního pododstavce písm. b) 
předkládají příslušné orgány v členských 
státech ode dne ... * a každých pět let 
veřejně dostupné zprávy Komisi a ostatním 
členským státům o svých postupech 
v oblasti dalšího vzdělávání a odborné 
přípravy lékařů, zdravotnických odborníků, 
zdravotních sester a ošetřovatelů 
všeobecné zdravotní péče, zubních lékařů, 
specializovaných zubních lékařů, 
veterinárních lékařů, porodních asistentek 
a farmaceutů.

Členské státy je třeba vybízet k 
vypracování systémů soustavného 
profesního rozvoje s cílem zajistit, aby 
všichni odborníci v oblasti zdraví měli 
nové požadované dovednosti.
____________
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* Úř. věst.: vložte prosím datum: den 
následující po dni uvedeném v čl. 3 odst. 
1, prvního pododstavce této směrnice.

Or. it

Pozměňovací návrh 132
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17
Směrnice 2005/36/ES
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce písm. b) 
předkládají příslušné orgány v členských 
státech ode dne [vložit datum – den po dni 
stanoveném v čl. 3 odst. 1 prvním 
pododstavci odstavce 1] a každých pět let 
veřejně dostupné zprávy Komisi a ostatním 
členským státům o svých postupech 
v oblasti dalšího vzdělávání a odborné 
přípravy lékařů, zdravotnických odborníků, 
zdravotních sester a ošetřovatelů 
všeobecné zdravotní péče, zubních lékařů, 
specializovaných zubních lékařů, 
veterinárních lékařů, porodních asistentek 
a farmaceutů.

Pro účely prvního pododstavce písm. b) 
předkládají příslušné orgány v členských 
státech ode dne [vložit datum – den po dni 
stanoveném v čl. 3 odst. 1 prvním 
pododstavci odstavce 1] a každých pět let 
veřejně dostupné zprávy Komisi a ostatním 
členským státům o svých postupech 
v oblasti dalšího vzdělávání a odborné 
přípravy lékařů, zdravotnických odborníků, 
zdravotních sester a ošetřovatelů 
všeobecné zdravotní péče, zubních lékařů, 
specializovaných zubních lékařů, 
veterinárních lékařů, porodních asistentek 
a farmaceutů. 

Členské státy musí mít k dispozici systém, 
který zajistí, aby odborníci v oblasti zdraví 
měli možnost pravidelně doplňovat své 
schopnosti formou soustavného 
profesního rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči je podmíněno ukončením 
všeobecného školního vzdělání v trvání 
dvanácti let potvrzeného diplomem, 
osvědčením nebo jiným dokladem 
vydaným příslušnými orgány nebo 
subjekty členského státu nebo osvědčením 
o složení přijímací zkoušky na rovnocenné 
úrovni do školy pro vzdělávání zdravotních 
sester a ošetřovatelů.

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči je podmíněno ukončením 
všeobecného školního vzdělání v trvání 
nejméně deseti let potvrzeného diplomem, 
osvědčením nebo jiným dokladem 
vydaným příslušnými orgány nebo 
subjekty členského státu nebo osvědčením 
o složení přijímací zkoušky na rovnocenné 
úrovni do školy pro vzdělávání zdravotních 
sester a ošetřovatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. a
Směrnice 2005/36/EC
Článek 31 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči je podmíněno ukončením 
všeobecného školního vzdělání v trvání 
dvanácti let potvrzeného diplomem, 
osvědčením nebo jiným dokladem 
vydaným příslušnými orgány nebo 
subjekty členského státu nebo osvědčením 
o složení přijímací zkoušky na rovnocenné 
úrovni do školy pro vzdělávání zdravotních 
sester a ošetřovatelů.

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči je podmíněno získáním 
kvalifikace uznané členským státem, která 
splňuje alespoň požadavky úrovně 4 
evropského rámce kvalifikací nebo 
osvědčením o složení přijímací zkoušky na 
rovnocenné úrovni do školy pro vzdělávání 
zdravotních sester a ošetřovatelů.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 135
Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči je podmíněno ukončením 
všeobecného školního vzdělání v trvání 
dvanácti let potvrzeného diplomem, 
osvědčením nebo jiným dokladem 
vydaným příslušnými orgány nebo 
subjekty členského státu nebo osvědčením 
o složení přijímací zkoušky na rovnocenné 
úrovni do školy pro vzdělávání zdravotních 
sester a ošetřovatelů.

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči je podmíněno ukončením 
všeobecného školního vzdělání v trvání 
nejméně deseti let potvrzeného diplomem, 
osvědčením nebo jiným dokladem 
vydaným příslušnými orgány nebo 
subjekty členského státu nebo osvědčením 
o složení přijímací zkoušky na rovnocenné 
úrovni do školy pro vzdělávání zdravotních 
sester a ošetřovatelů. Tím není dotčeno 
právo členských států stanovit delší dobu 
všeobecného vzdělání jako podmínku 
přijetí na odbornou přípravu. 

Or. de

Pozměňovací návrh 136
Nadja Hirsch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči je podmíněno ukončením 
všeobecného školního vzdělání v trvání 
dvanácti let potvrzeného diplomem, 
osvědčením nebo jiným dokladem 
vydaným příslušnými orgány nebo 
subjekty členského státu nebo osvědčením 
o složení přijímací zkoušky na rovnocenné 

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči je podmíněno ukončením 
všeobecného školního vzdělání v trvání 
nejméně deseti let potvrzeného diplomem, 
osvědčením nebo jiným dokladem 
vydaným příslušnými orgány nebo 
subjekty členského státu nebo osvědčením 
o složení přijímací zkoušky na rovnocenné 
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úrovni do školy pro vzdělávání zdravotních 
sester a ošetřovatelů.

úrovni do školy pro vzdělávání zdravotních 
sester a ošetřovatelů.“

Or. de

Pozměňovací návrh 137
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odborná příprava zdravotních sester 
a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou 
péči zahrnuje nejméně tři roky studia 
čítajícího 4 600 hodin teoretického 
a klinického výcviku, přičemž délka 
teoretického výcviku představuje alespoň 
jednu třetinu a délka klinického výcviku 
alespoň jednu polovinu minimální délky 

Odborná příprava zdravotních sester a 
ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou 
péči zahrnuje nejméně tři roky studia, což 
lze vyjádřit rovněž v odpovídajících 
kreditech ECTS, nebo 4600 hodin 
teoretického a klinického výcviku, přičemž 
délka teoretického výcviku představuje 
alespoň jednu třetinu a délka klinického 
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odborné přípravy. Členské státy mohou 
poskytnout částečnou výjimku osobám, 
které absolvovaly část výuky formou 
jiného výcviku, který má alespoň 
rovnocennou úroveň.

výcviku alespoň jednu polovinu minimální 
délky odborné přípravy. Členské státy 
mohou poskytnout částečnou výjimku 
osobám, které absolvovaly část výuky 
formou jiného výcviku, který má alespoň 
rovnocennou úroveň.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Danuta Jazłowiecka

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 – písm. a a (nové)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Odstavec 2 se zrušuje.

Or. en

Odůvodnění

Všechny zdravotní sestry v Polsku mají stejné schopnosti, a to bez ohledu na svou odbornou 
přípravu ve stávajícím či předchozím vzdělávacím systému. Podle polských právních 
ustanovení jsou zdravotní sestry povinny trvale si zvyšovat znalosti a odborné dovednosti. 
Kvalifikace polských zdravotních sester získaná před vstupem Polska do EU by proto měla být 
uznána na základě zásady získaných práv, jak se uvádí v článku 23 směrnice. Čl. 33 odst. 2 by 
se proto měl zrušit.

Pozměňovací návrh 140
Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celková doba základní odborné přípravy 
v oboru zubního lékařství zahrnuje 

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

nejméně pět let řádné teoretické a praktické 
výuky předmětů vyjmenovaných v příloze 
V bodě 5.3.1 na vysoké škole, ve vyšším 
vzdělávacím zařízení s uznanou 
vysokoškolskou úrovní nebo pod dohledem 
vysoké školy, přičemž lze tuto výuku 
vyjádřit rovněž v odpovídajícím počtu 300 
kreditů ECTS, což spočívá v nejméně 5000 
hodinách řádné teoretické a praktické 
výuky.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 40 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dokončení nejméně dvanácti let povinné 
školní docházky nebo osvědčení o složení 
přijímací zkoušky na rovnocenné úrovni do 
školy pro vzdělávání porodních asistentek 
pro směr I;

a) získání kvalifikace uznané členským 
státem, která splňuje alespoň požadavky 
úrovně 4 evropského rámce kvalifikací 
nebo osvědčení o složení přijímací zkoušky 
na rovnocenné úrovni do školy pro 
vzdělávání porodních asistentek pro směr I

Or. nl

Pozměňovací návrh 142
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dokončení nejméně dvanácti let povinné 
školní docházky nebo osvědčení o složení 

a) dokončení nejméně deseti let povinné 
školní docházky nebo osvědčení o složení 
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přijímací zkoušky na rovnocenné úrovni do 
školy pro vzdělávání porodních asistentek 
pro směr I;

přijímací zkoušky na rovnocenné úrovni do 
školy pro vzdělávání porodních asistentek 
pro směr I;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 40 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dokončení nejméně dvanácti let povinné 
školní docházky nebo osvědčení o složení 
přijímací zkoušky na rovnocenné úrovni do 
školy pro vzdělávání porodních asistentek 
pro směr I;

a) dokončení nejméně deseti let povinné 
školní docházky nebo osvědčení o složení 
přijímací zkoušky na rovnocenné úrovni do 
školy pro vzdělávání porodních asistentek 
pro směr I;

Or. de

Pozměňovací návrh 144
Danuta Jazłowiecka

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 145
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejméně pět roků řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení 
s úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu a nejméně jeden 
rok placeného praktického výcviku.

b) nejméně pět roků řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení 
s úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu a nejméně jeden 
rok praktického výcviku.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Thomas Händel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Georges Bach

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) V článku 53 se doplňuje nový 
odstavec 2, který zní:

vypouští se

„Členský stát zajistí, že kontroly 
jazykových znalostí provádí příslušný 
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orgán po přijetí rozhodnutí uvedených 
v článku 4d, čl. 7 odst. 4 a čl. 51 odst. 3 a 
v případě vážných a konkrétních 
pochybností o dostatečných jazykových 
znalostech odborníka vzhledem 
k odborným činnostem, které má tato 
osoba v úmyslu vykonávat.
V případě povolání, která mají důsledky 
pro bezpečnost pacienta, mohou členské 
státy udělit příslušným orgánům právo 
provádět kontrolu jazykových znalostí 
všech dotyčných odborníků, pokud to 
výslovně vyžaduje vnitrostátní systém 
zdravotní péče nebo reprezentativní 
vnitrostátní organizace pacientů v případě 
samostatně výdělečných odborníků, kteří 
nejsou součástí vnitrostátního systému 
zdravotní péče.
Každá kontrola jazykových znalostí se 
omezuje na znalost jednoho z úředních 
jazyků členského státu podle volby 
dotyčné osoby, je přiměřená činnosti, jež 
má být vykonávána, a pro odborníka 
bezplatná. Dotyčná osoba má právo podat 
u těchto zkoušek odvolání u vnitrostátních 
soudů.“

Or. de

Pozměňovací návrh 154
Ole Christensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát zajistí, že kontroly jazykových 
znalostí provádí příslušný orgán po přijetí 
rozhodnutí uvedených v článku 4d, čl. 7 
odst. 4 a čl. 51 odst. 3 a v případě vážných 
a konkrétních pochybností o dostatečných 
jazykových znalostech odborníka 

Členský stát zajistí, že kontroly jazykových 
znalostí provádí příslušný orgán při 
přijímání příslušných rozhodnutí a 
v případě konkrétních pochybností 
o dostatečných jazykových znalostech 
odborníka vzhledem k odborným 
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vzhledem k odborným činnostem, které má 
tato osoba v úmyslu vykonávat.

činnostem, které má tato osoba v úmyslu 
vykonávat.

Or. en

Odůvodnění

Ověřování jazykových znalostí žadatelů by se mělo vztahovat na všechna povolání, aby se při 
poskytování služeb zajistila bezpečnost i jejich kvalita. Jazykové testy by měly být součástí 
kritérií pro rozhodování o uznání kvalifikace, a proto by měly být prováděny v průběhu 
postupu uznávání a ne až poté, co je kvalifikace uznána.

Pozměňovací návrh 155
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 156
Thomas Händel, Paul Murphy

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Thomas Händel

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V případě povolání, která mají důsledky 
pro veřejné zdraví a pro bezpečnost 
pacienta, mohou členské státy udělit 
příslušným orgánům právo provádět 
kontrolu jazykových znalostí všech 
dotyčných odborníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V případě povolání, která mají důsledky 
pro zdraví a bezpečnost, mohou členské 
státy udělit příslušným orgánům právo 
provádět kontrolu jazykových znalostí 
všech dotyčných odborníků, pokud to 
výslovně vyžaduje vnitrostátní systém 
zdravotní péče nebo zaměstnavatel. Tím se 
nevylučuje právo zaměstnavatele na 
přezkoušení jazykových dovedností jiným 
způsobem, např. formou rolové hry 
v průběhu kurzu či rozhovoru. Jestliže 
odborník složil zkoušku úspěšně, není 
povinen skládat stejnou zkoušku dvakrát.

Or. en
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Pozměňovací návrh 160
Ole Christensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V případě povolání, která se týkají 
bezpečnosti pacienta nebo kvality 
vzdělávání, mohou členské státy udělit 
příslušným orgánům právo provádět 
kontrolu jazykových znalostí všech 
dotyčných odborníků, pokud to výslovně 
vyžaduje vnitrostátní systém zdravotní 
péče nebo národní sociální partneři 
zastupující odvětvová povolání.

Or. en

Odůvodnění

Kontrola jazykových znalostí by se neměla vztahovat na povolání s důsledky na bezpečnost 
pacientů. V povoláních souvisejících se vzděláváním jsou přiměřené jazykové znalosti 
důležitým prvkem kvalitního vzdělávání - zejména na úrovni základních škol - které vyžadují 
jasnou komunikaci mezi učiteli a dětmi bez ohledu na předmět. Z téhož důvodu by národní 
sociální partneři měli mít možnost požadovat, aby kontrolu jazykových znalostí vykonávaly 
příslušné orgány.

Pozměňovací návrh 161
Licia Ronzulli

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/35/ES
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě povolání, která mají důsledky 
pro bezpečnost pacienta, mohou členské 
státy udělit příslušným orgánům právo 

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

orgánům právo provádět kontrolu 
jazykových znalostí všech dotyčných 
odborníků, pokud to výslovně vyžaduje 
vnitrostátní systém zdravotní péče nebo 
reprezentativní vnitrostátní organizace 
pacientů v případě samostatně výdělečných 
odborníků, kteří nejsou součástí 
vnitrostátního systému zdravotní péče.

Or. it

Pozměňovací návrh 162
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 163
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V případě povolání, která mají důsledky 
pro veřejné zdraví a pro bezpečnost 
pacienta, mohou členské státy udělit 
příslušným orgánům právo ověřovat 
jazykové znalosti nezbytné k vykonávání 
této specifické úlohy. Ověřování 
jazykových znalostí příslušným orgánem 
nebrání zaměstnavateli v provádění 
případného dalšího přezkoušení.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Licia Ronzulli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Kontrolou jazykových znalostí příslušným 
orgánem není dotčeno právo 
zaměstnavatele provádět případně další 
přezkoušení.

Or. it

Pozměňovací návrh 166
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznávání placeného praktického výcviku Uznávání praktického výcviku

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Nadja Hirsch

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 39
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 55 a – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznávání placeného praktického výcviku Uznávání praktického výcviku

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 168
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Nadja Hirsch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem poskytnutí přístupu 
k regulovanému povolání uznává 

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

domovský členský stát praktický výcvik 
absolvovaný v jiném členském státě 
a osvědčený příslušným orgánem tohoto 
členského státu.

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 170
Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Thomas Händel, Paul Murphy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány členského státu 
uvědomí všechny ostatní členské státy 

1. Příslušné orgány členského státu 
uvědomí všechny ostatní členské státy 



AM\907630CS.doc 93/98 PE492.774v01-00

CS

a Komisi o totožnosti odborníka, kterému 
vnitrostátní orgány nebo soudy zakázaly, 
byť dočasně, na území tohoto členského 
státu výkon těchto odborných činností:

a Komisi o totožnosti odborníka, kterému 
bylo dočasně nebo trvale odebráno právo 
vykonávat ve svém domovském nebo 
hostitelském členském státě tyto odborné 
činnosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Příslušné orgány členského státu 
uvědomí všechny ostatní členské státy 
a Komisi o totožnosti odborníka, kterému 
vnitrostátní orgány nebo soudy dočasně 
nebo trvale odebrali právo vykonávat svou 
činnost nebo jestliže mu v jeho 
domovském nebo hostitelském členském 
státě uložili omezení či podmínky k právu
provádět, byť dočasně, na území tohoto 
členského státu výkon těchto odborných 
činností:

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Thomas Händel, Paul Murphy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zdravotní sestry uznané v rozsahu 
působnosti článku 10;
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Or. en

Pozměňovací návrh 174
Licia Ronzulli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zdravotní sestry, na jejichž činnost se 
vztahuje článek 10;

Or. it

Pozměňovací návrh 175
Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zdravotní sestry uznané v rozsahu 
působnosti článku 10;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56a – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvědomění uvedené v prvním pododstavci 
se zasílá nejpozději ve lhůtě tří dnů ode 
dne přijetí rozhodnutí, kterým se 
dotyčnému odborníkovi zakazuje výkon 
odborné činnosti.

Uvědomění uvedené v prvním pododstavci 
se zasílá nejpozději ve lhůtě tří dnů ode 
dne, kdy se rozhodnutí, kterým se 
dotyčnému odborníkovi trvale zakazuje 
výkon odborné činnosti, stává právně 
závazným.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Ole Christensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 178
Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 180
Thomas Händel, Paul Murphy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Licia Ronzulli
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 46
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 58 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it


