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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 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 
uvedených ve směrnici 2005/36/ES. 
V případě zásadních rozdílů by měl mít 
příslušný orgán možnost uložit 
vyrovnávací opatření. Mechanismy 
ověřování teoretických a praktických 
schopností a dovedností, které mohou být 
jako kompenzační opatření požadovány 
pro přístup k výkonu daných povolání, 
musí zaručovat a dodržovat zásady 
transparentnosti a nestrannosti. 

Or. it

Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pokud neexistuje harmonizace 
minimálních požadavků na odbornou 
přípravu pro přístup k povoláním, na něž se 
vztahuje obecný systém, hostitelský 

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

členský stát by měl mít zaručenu možnost 
uložit vyrovnávací opatření. Toto opatření 
by mělo být přiměřené a mělo by zejména 
zohlednit znalosti, dovednosti a schopnosti 
nabyté žadatelem během jeho odborné 
praxe nebo celoživotního učení. 
Rozhodnutí o uložení kompenzačního 
opatření by mělo být podrobně 
odůvodněno, aby žadatel mohl lépe 
pochopit svou situaci a požádat 
u vnitrostátních soudů o právní přezkum na 
základě směrnice 2005/36/ES.

Or. it

Pozměňovací návrh 3
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 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 
zvýšena na dvanáct let všeobecného 
školního vzdělání nebo úspěšné složení 
zkoušky rovnocenné úrovně.

Or. it
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Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 5
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 na plný nebo 
odpovídající částečný úvazek v členském 
státě, který umožňuje ve vztahu ke 
konkrétní profesi dosažení standardů
znalostí, schopností a dovedností;

Or. it

Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. k
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4a – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise podpoří členské státy 
při provádění postupu směřujícího 
k povinnému zavedení evropského 
profesního průkazu. Tomuto postupu 
může předcházet hodnocení dopadu jeho 
zavedení.

Or. it

Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4a – odst. 6a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy mohou určit základní 
kritéria pro stanovení profesí, pro něž 
bude profesní průkaz vydáván přednostně 
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.
Jako prioritní se zpočátku uvažují tato 
kritéria:

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

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4c – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
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Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4c – 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. it

Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Po přijetí kompletní žádosti o evropský 
profesní průkaz příslušný orgán 
domovského členského státu 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. it

Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4e – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4e – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it
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Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4f – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4f – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it
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Pozměňovací návrh 16
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

Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 30 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 44 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it


