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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

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

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

Te nowe warunki przyczyniły się do wzrostu gospodarczego, dały impuls do rozwoju 
konkurencyjności i doprowadziły o utworzenia nowych miejsc pracy.
Jednak liczba specjalistów, którzy podejmują decyzję o wykonywaniu swojego zawodu w 
państwie członkowskim innym niż państwo pochodzenia jest dzisiaj wciąż ograniczona, a 
obecna sytuacja gospodarcza niekorzystnie rokuje na przyszłość.
Mobilność sprzyja, w dużym zakresie, rozwojowi umiejętności wśród państw członkowskich, 
który podtrzymać i wzmocnić można jedynie przyjmując wspólne podejście mające na celu 
zapewnienie wysokiej jakości programów kształcenia i szkolenia zawodowego.
Wachlarz zawodów reprezentowanych na rynku stale się zmienia i wiele tradycyjnych zajęć 
ustępuje miejsca nowym kwalifikacjom, które wymagają coraz bardziej specjalistycznych 
umiejętności i wiedzy.
Ramy prawne w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych muszą w związku z tym zostać 
uaktualnione w celu zapewnienia większej elastyczności, skutecznego uznawania 
rzeczywistych umiejętności zdobytych przez specjalistów, a także w celu redukcji kosztów 
administracyjnych.
Wniosek w sprawie zmiany dyrektywy 2005/36/WE ma na celu uproszczenie przepisów 
odnoszących się do mobilności specjalistów wewnątrz Unii Europejskiej poprzez 
wprowadzenie nowego elementu, jakim jest europejska legitymacja zawodowa, która 
umożliwi nie tylko uproszczenie procesu uznawania kwalifikacji, ale także zmniejszenie 
kosztów administracyjnych.
Nowy tekst proponuje aktualizację minimalnych wymogów w zakresie kształcenia lekarzy, 
lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarek, położnych, lekarzy weterynarii i architektów, 
w celu uwzględnienia zmian, jakie zaszły w tych zawodach, a także zmian procesu szkolenia 
przygotowującego do wykonywania tych zawodów.
Państwa członkowskie będą musiały między innymi przedstawić wykaz zawodów 
regulowanych, uzasadniając przy tym konieczność tych regulacji. Ostatecznym celem jest 
uniknięcie tworzenia sztucznych przeszkód w swobodnym przepływie osób.
Położenie nacisku na zasługi i konkurencję w sektorze wolnych zawodów, przy 
jednoczesnym usuwaniu barier utrudniających dostęp do tych zawodów, a także zmniejszeniu 
liczby branży, w których działalność zarezerwowana jest dla osób figurujących w różnych 
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rejestrach i wykazach może być kierunkiem, w jakim należy podążać w celu sprzyjania 
mobilności, zwłaszcza mobilności nowych pokoleń.

POPRAWKI

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

Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W zawodzie pielęgniarskim i 
położniczym w ostatnich trzydziestu latach 
zaszły znaczne zmiany: społeczna opieka 
zdrowotna, stosowanie bardziej złożonych 
terapii oraz nieustanny rozwój technologii 
skutkują większą odpowiedzialnością 
pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych. Aby 
osoby uczące się pielęgniarstwa i osoby 
uczące się położnictwa były dobrze 
przygotowane do zaspokajania tego 
rodzaju złożonych potrzeb w obszarze 
opieki zdrowotnej, muszą one posiadać
solidne wykształcenie ogólne przed 

(15) W zawodzie pielęgniarskim i 
położniczym w ostatnich trzydziestu latach 
zaszły znaczne zmiany: społeczna opieka 
zdrowotna, stosowanie bardziej złożonych 
terapii oraz nieustanny rozwój technologii 
skutkują nową i większą
odpowiedzialnością 
pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych. Aby 
osoby uczące się pielęgniarstwa i osoby 
uczące się położnictwa były dobrze 
przygotowane do zaspokajania tego 
rodzaju złożonych potrzeb w obszarze 
opieki zdrowotnej, muszą one posiąść
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podjęciem takiego kształcenia. Podjęcie 
kształcenia w tych dziedzinach powinno 
być zatem warunkowane ukończeniem 
przez kandydatów co najmniej 
dwunastoletniego kształcenia ogólnego lub 
zdaniem przez nich egzaminu na 
odpowiednim poziomie.

solidne wykształcenie ogólne zanim będą 
mogły uzyskać dostęp do takiego 
kształcenia. Podjęcie kształcenia w tych 
dziedzinach powinno być zatem 
warunkowane ukończeniem przez 
kandydatów co najmniej dwunastoletniego 
kształcenia ogólnego lub zdaniem przez 
nich egzaminu na odpowiednim poziomie.

Or. it

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a) – podpunkt (i)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 3 – ustęp1 – litera f)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) „doświadczenie zawodowe”: faktyczne i 
zgodne z prawem wykonywanie danego 
zawodu w państwie członkowskim w 
pełnym wymiarze czasu pracy lub w 
ekwiwalencie niepełnego wymiaru czasu 
pracy, sprzyjające osiągnięciu norm w 
zakresie wiedzy, kompetencji i 
umiejętności w danym profilu 
zawodowym;

Or. it

Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a) – podpunkt (ii)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja wspiera państwa 
członkowskie w procesie wdrażania 
strategii mającej na celu wprowadzenie 
obowiązku europejskiej legitymacji 
zawodowej. Przed wprowadzeniem takiej 
strategii przeprowadzić należy ocenę 
skutków.

Or. it

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie mogą 
ustanowić podstawowe kryteria w oparciu 
o które określane są zawody, dla których 
przewidywane jest priorytetowe 
wydawanie legitymacji zawodowej.
Wstępnie jako priorytetowe określa się 
następujące kryteria:

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

2. zawód wykazuje duży potencjał w 
zakresie mobilności wewnątrz Unii 
Europejskiej;
3. istnieje duże zainteresowanie ze strony 
specjalistów lub stowarzyszeń w tej 
kategorii.

Or. it

Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 c – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it
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Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 d – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 e – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

przez posiadacza europejskiej legitymacji 
zawodowej na podstawie niniejszej 
dyrektywy. Do takich aktualizacji zalicza 
się usuwanie informacji, które nie są już 
wymagane. Posiadacza europejskiej 
legitymacji zawodowej i właściwe organy 
zaangażowane w tworzenie dokumentacji 
w systemie IMI informuje się w 
odpowiednim czasie o wszystkich 
aktualizacjach dokonywanych przez 
zainteresowane właściwe organy.

Or. it

Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 e – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 f – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 f – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera c)
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. it

Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 30 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 44 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it


