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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 
privind recunoașterea calificărilor profesionale a consolidat și uniformizat sistemele de 
recunoaștere a profesiunilor reglementate până la acea dată în mod fragmentat.

Intrarea în vigoare a acestui act normativ a comportat un dublu avantaj: pentru lucrători și 
pentru întreprinderi. Pe de o parte, directiva a promovat și favorizat mobilitatea lucrătorilor 
calificați pe piața europeană a muncii, contribuind la dezvoltarea serviciilor transnaționale. 
Eliminarea anumitor bariere din calea mobilității a contribuit la edificarea pieței unice 
europene. Pe de altă parte, ea a facilitat introducerea anumitor profiluri profesionale în 
sectoare specifice, în care altădată se înregistra o discrepanță substanțială între cerere și ofertă, 
reducând astfel, în unele cazuri, lipsa de competențe.

Noul context a contribuit la creșterea economică, a stimulat competitivitatea și a creat noi 
ocupații.

Cu toate acestea, numărul profesioniștilor care se hotărăsc să-și desfășoare profesiunea într-un 
alt stat membru decât cel de apartenență continuă să fie și în prezent limitat, iar situația 
economică actuală influențează negativ perspectivele viitoare.

Mobilitatea aduce cu sine o creștere însemnată a cunoștințelor la nivelul statelor membre, care 
nu poate fi ameliorată decât printr-o abordare comună, urmărind să asigure o calitate ridicată a 
ciclurilor de instruire și formare.

Piața profesiunilor este în continuă actualizare și multe ocupații tradiționale cedează pasul în 
favoarea unor noi calificări, care reclamă competențe și cunoștințe din ce în ce mai specifice.
   
Cadrul normativ de recunoaștere a calificărilor profesionale necesită, prin urmare, o 
actualizare care să garanteze o mai mare flexibilitate, o recunoaștere efectivă a competențelor 
reale dobândite de fiecare profesionist și o reducere a costurilor administrative.

Propunerea de revizuire a Directivei 2005/36/CE urmărește să simplifice normele privind 
mobilitatea profesioniștilor în interiorul Uniunii Europene, introducând ca element novator un 
card profesional european care să permită nu numai o recunoaștere mai simplă și mai rapidă a 
calificărilor, ci și o reducere a costurilor administrative.

Noul text propune o actualizare a cerințelor minime de formare pentru medici, dentiști, 
farmaciști, asistenți medicali, moașe, doctori veterinari și arhitecți, pentru a lua în considerație 
evoluția acestor profesii și a ciclurilor formative asociate.

În afară de aceasta, statele membre vor trebui să furnizeze o listă a profesiilor reglementate, 
justificând necesitatea unei astfel de reglementări. Obiectivul final este acela de a evita 
crearea unor bariere artificiale în ceea ce privește libera circulație a persoanelor.

Concentrarea asupra chestiunilor de fond și asupra concurenței din sectorul profesiilor 
liberale, reducând barierele inițiale și sferele de activitate rezervate celor înscriși pe roluri sau 
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pe liste, poate constitui o cale de parcurs pentru favorizarea mobilității, mai ales a noilor 
generații.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Cererile de recunoaștere din partea 
profesioniștilor care provin din state 
membre în care profesia lor nu este 
reglementată trebuie să fie tratate în același 
mod ca și cele ale profesioniștilor care 
provin dintr-un stat membru în care 
profesia lor este reglementată. Calificările 
acestora trebuie să fie comparate cu 
calificările solicitate în statul membru 
gazdă pe baza nivelurilor de calificare din 
Directiva 2005/36/CE. În cazul unor 
diferențe semnificative, autoritatea 
competentă ar trebui să poată impune 
măsuri compensatorii.

(9) Cererile de recunoaștere din partea 
profesioniștilor care provin din state 
membre în care profesia lor nu este 
reglementată trebuie să fie tratate în același 
mod ca și cele ale profesioniștilor care 
provin dintr-un stat membru în care 
profesia lor este reglementată. Calificările 
acestora trebuie să fie comparate cu 
calificările solicitate în statul membru 
gazdă pe baza nivelurilor de calificare din 
Directiva 2005/36/CE. În cazul unor 
diferențe semnificative, autoritatea 
competentă ar trebui să poată impune 
măsuri compensatorii. Mecanismele de 
verificare a competențelor teoretice și 
practice eventual cerute pentru accesul la 
profesie ca măsuri compensatorii, trebuie 
să garanteze și să respecte principiile 
transparenței și imparțialității. 

Or. it

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În absența armonizării condițiilor 
minime de formare pentru accesul la 
profesiile reglementate de sistemul general, 

(10) În absența armonizării condițiilor 
minime de formare pentru accesul la 
profesiile reglementate de sistemul general, 
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statul membru gazdă ar trebui să aibă
posibilitatea de a impune o măsură 
compensatorie. Această măsură ar trebui să 
fie proporțională și trebuie să aibă în 
vedere în special cunoștințele, abilitățile și 
competențele dobândite de solicitant în 
decursul experienței sale profesionale sau 
prin învățarea pe tot parcursul vieții. 
Decizia de impunere a unei măsuri 
compensatorii ar trebui justificată în 
detaliu pentru a permite solicitantului să 
înțeleagă mai bine situația sa și pentru a 
solicita examinarea juridică în fața 
instanțelor naționale în temeiul Directivei 
2005/36/CE.

statului membru gazdă ar trebui să i se 
garanteze posibilitatea de a stabili o 
măsură compensatorie. Această măsură ar 
trebui să fie proporțională și trebuie să aibă 
în vedere în special cunoștințele, abilitățile 
și competențele dobândite de solicitant în 
decursul experienței sale profesionale sau 
prin învățarea pe tot parcursul vieții. 
Decizia de impunere a unei măsuri 
compensatorii ar trebui motivată în detaliu 
pentru a permite solicitantului să înțeleagă
mai bine situația sa și pentru a solicita 
examinarea juridică în fața instanțelor 
naționale în temeiul Directivei 
2005/36/CE.

Or. it

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Profesiile de asistenți medicali și 
moașe au evoluat în mod semnificativ în 
ultimele trei decenii: îngrijirile medicale la 
domiciliu, utilizarea terapiilor mai 
complexe și evoluția constantă a 
tehnologiilor presupun o capacitate pentru
responsabilități mai importante pentru 
asistenți medicali și moașe. Pentru a fi 
pregătiți să facă față unor necesități de 
asistență medicală atât de complexe, cei 
care studiază pentru a deveni asistenți 
medicali și moașe trebuie să aibă un fond 
solid de educație generală înainte de a 
începe formarea. În consecință, nivelul de 
admitere la această formare ar trebui să fie 
ridicat la doisprezece ani de învățământ 
general sau un rezultat favorabil la un 
examen de nivel echivalent.

(15) Profesiile de asistent medical și moașă
au evoluat în mod semnificativ în ultimele 
trei decenii: îngrijirile medicale la 
domiciliu, utilizarea terapiilor mai 
complexe și evoluția constantă a 
tehnologiilor presupun o capacitate de 
gestionare a unor responsabilități noi și 
mai importante din partea asistenților
medicali și a moașelor. Pentru a fi pregătiți 
să facă față unor necesități de asistență 
medicală atât de complexe, cei care 
studiază pentru a deveni asistenți medicali 
și moașe trebuie să aibă un fond solid de 
educație generală înainte de a avea acces la 
stagiatură. În consecință, nivelul de 
admitere la stagiatură ar trebui să fie 
ridicat la doisprezece ani de învățământ 
general sau un rezultat favorabil la un
examen de nivel echivalent.

Or. it
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Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Directiva 2005/36/CE prevede deja 
pentru profesioniști obligații clare de a 
deține competențele lingvistice necesare. 
Revizuirea acestei obligații a demonstrat 
necesitatea de a clarifica rolul autorităților 
competente și al angajatorilor în special în 
interesul siguranței pacienților. Controalele 
lingvistice ar trebui, cu toate acestea, să fie 
rezonabile și necesare pentru profesiile în 
cauză și nu ar trebui să constituie motive 
pentru a exclude profesioniști de pe piața 
forței de muncă din statul membru gazdă.

(19) Directiva 2005/36/CE prevede deja 
pentru profesioniști obligații clare de a 
deține competențele lingvistice necesare 
pentru exercitarea profesiei în statul 
membru gazdă. Revizuirea acestei obligații 
a demonstrat necesitatea de a clarifica rolul 
autorităților competente și al angajatorilor 
în special în interesul siguranței 
pacienților. Controalele lingvistice pentru 
profesiile în cauză nu ar trebui să constituie 
motive pentru a exclude profesioniști de pe 
piața forței de muncă din statul membru 
gazdă și ar trebui, în consecință, să fie 
rezonabile și necesare.

Or. it

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul i
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „experiență profesională”: exercitarea 
efectivă și legală cu normă întreagă sau 
echivalent parțial a respectivei profesii într-
un stat membru;

(f) „experiență profesională”: exercitarea 
efectivă și legală cu normă întreagă sau 
echivalent parțial a respectivei profesii într-
un stat membru, care favorizează, cu 
referire la un profil profesional specific, 
atingerea standardului în materie de 
cunoștințe, abilități și competențe;

Or. it
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Amendamentul 6
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2005/36/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „card profesional european”: un 
certificat electronic emis profesionistului 
care atestă recunoașterea calificărilor sale 
pentru stabilirea într-un stat membru gazdă 
sau îndeplinirea de către acesta a tuturor 
condițiilor necesare pentru a presta 
temporar și ocazional servicii într-un stat 
membru gazdă;

(k) „card profesional european”: un 
certificat electronic eliberat 
profesionistului de statul membru de 
apartenență sau de un organism 
competent care atestă recunoașterea 
calificărilor și competențelor sale pentru 
stabilirea într-un stat membru gazdă sau 
îndeplinirea de către acesta a tuturor 
condițiilor necesare pentru a presta 
temporar și ocazional servicii într-un stat 
membru gazdă;

Or. it

Amendamentul 7
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4a – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia sprijină statele membre în 
ceea ce privește instituirea unui mecanism 
urmărind adoptarea obligatorie a 
cardului profesional european. Acest 
mecanism va putea fi precedat de un 
studiu de impact.

Or. it

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4a – alineatul 6a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre pot stabili criterii pe 
baza cărora să fie identificate profesiile 
pentru care se prevede eliberarea cu 
prioritate a cardului profesional.
Inițial, sunt indicate drept prioritare 
următoarele criterii:

1. profesia să fie reglementată în mai mult 
de cinci state membre;

2. profesia să aibă un potențial ridicat de 
mobilitate în interiorul Uniunii 
Europene;
3. existența unui interes puternic din 
partea profesioniștilor sau asociațiilor de 
resort;

Or. it

Amendamentul 9
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4c – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 
creează și validează un card profesional 
european în termen de două săptămâni de 
la data la care primește o cerere completă. 
Aceasta informează solicitantul și statul 
membru în care solicitantul intenționează 
să presteze servicii cu privire la validarea 
cardului profesional european. 
Transmiterea informațiilor de validare 
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declarația prevăzută la articolul 
7. Statul membru gazdă nu poate solicita o 
nouă declarație în conformitate cu articolul 
7 pentru următorii doi ani.

(1) Autoritatea competentă a statului 
membru de origine verifică cererea, 
creează și validează un card profesional 
european în termen de patru săptămâni de 
la data la care primește o cerere completă. 
Aceasta informează solicitantul și statul 
membru în care solicitantul intenționează 
să presteze servicii cu privire la validarea 
cardului profesional european. 
Transmiterea informațiilor de validare 
către statele membre gazdă în cauză 
constituie declarația prevăzută la articolul 
7. Statul membru gazdă nu poate solicita o 
nouă declarație în conformitate cu articolul 
7 pentru următorii doi ani.
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Or. it

Amendamentul 10
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4c – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Decizia statului membru de origine sau 
absența unei decizii în termenul de două
săptămâni menționat la alineatul (1) se 
supune căilor de recurs în temeiul 
legislației naționale.

(2) Decizia statului membru de origine sau 
absența unei decizii în termenul de două
săptămâni menționat la alineatul (1) se 
supune căilor de recurs în temeiul 
legislației naționale.

Or. it

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4d – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La primirea unei cereri complete pentru 
un card profesional european, autoritatea 
competentă a statului membru de origine 
verifică și confirmă, în termen de două
săptămâni, autenticitatea și valabilitatea 
documentelor justificative prezentate, 
creează un card profesional european, îl 
transmite spre validare autorității 
competente a statului membru gazdă și 
informează autoritatea respectivă cu privire 
la dosarul IMI corespunzător. Solicitantul 
este informat de către statul membru de 
origine cu privire la stadiul procedurii.

(1) La primirea unei cereri complete pentru 
un card profesional european, autoritatea 
competentă a statului membru de origine 
verifică și confirmă, în termen de patru 
săptămâni, autenticitatea și valabilitatea 
documentelor justificative prezentate, 
creează un card profesional european, îl 
transmite spre validare autorității 
competente a statului membru gazdă și 
informează autoritatea respectivă cu privire 
la dosarul IMI corespunzător. Solicitantul 
este informat de către statul membru de 
origine cu privire la stadiul procedurii.

Or. it
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Amendamentul 12
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4e – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente din statele 
membre de origine și gazdă actualizează 
prompt dosarul IMI corespunzător cu 
informații referitoare la acțiuni disciplinare 
sau sancțiuni penale impuse sau la orice 
alte circumstanțe specifice grave care pot 
avea consecințe asupra desfășurării 
activităților titularului cardului profesional 
european în temeiul prezentei directive. 
Aceste actualizări includ ștergerea de 
informații care nu mai sunt necesare. 
Autoritățile competente în cauză 
informează titularul cardului profesional 
european și autoritățile competente 
implicate în dosarul IMI corespunzător cu 
privire la orice actualizări.

(1) Autoritățile competente din statele 
membre de origine și gazdă actualizează 
prompt dosarul IMI corespunzător și cu 
informații referitoare la acțiuni 
disciplinare, administrative sau sancțiuni 
penale impuse sau la orice alte 
circumstanțe specifice grave care pot avea 
consecințe asupra desfășurării activităților 
titularului cardului profesional european în 
temeiul prezentei directive. Aceste 
actualizări includ ștergerea de informații 
care nu mai sunt necesare. Autoritățile 
competente în cauză informează prompt 
titularul cardului profesional european și 
autoritățile competente implicate în dosarul 
IMI corespunzător cu privire la orice 
actualizări.

Or. it

Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4e – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre asigură titularului unui 
card profesional european dreptul de a cere 
în orice moment rectificarea, ștergerea și 
blocarea dosarului său din cadrul 
sistemului IMI și de a fi informat în 
legătură cu dreptul său la momentul 
eliberării cardului profesional european, 
precum și de a i se reaminti aceasta din doi 
în doi ani după eliberarea cardului său 
profesional european.

(5) Statele membre asigură titularului unui 
card profesional european dreptul de a cere 
în orice moment și gratuit rectificarea, 
ștergerea și blocarea dosarului său din 
cadrul sistemului IMI și de a fi informat în 
legătură cu dreptul său la momentul 
eliberării cardului profesional european, 
precum și de a i se reaminti aceasta din doi 
în doi ani după eliberarea cardului său 
profesional european.
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Or. it

Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4f – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) diferențele ca atare dintre activitatea 
profesională exercitată legal în statul 
membru de origine și profesia reglementată 
în statul membru gazdă sunt atât de mari 
încât, în realitate, aplicarea de măsuri 
compensatorii ar însemna să se ceară 
solicitantului să urmeze întregul program 
de învățământ și formare cerut în statul 
membru gazdă pentru a avea acces deplin 
la profesia reglementată în statul membru 
gazdă;

(a) diferențele care subzistă între
activitatea profesională exercitată legal în 
statul membru de origine și profesia 
reglementată în statul membru gazdă sunt 
în mod obiectiv atât de mari, încât 
aplicarea necesară de măsuri 
compensatorii ar însemna să se ceară 
solicitantului să urmeze  cu necesitate 
întregul program de învățământ și formare 
cerut în statul membru gazdă pentru a 
putea beneficia de acces deplin la profesia 
reglementată în statul membru gazdă;

Or. it

Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5
Directiva 2005/36/CE
Articolul 4f – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, precum 
sănătatea publică, dacă aceasta ar asigura 
atingerea obiectivului urmărit și nu ar 
depăși ceea ce este strict necesar.

(2) Accesul parțial poate fi respins dacă 
această respingere se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general, dacă 
aceasta ar asigura atingerea obiectivului 
urmărit și nu ar depăși ceea ce este strict 
necesar.

Or. it
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Amendamentul 16
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 7 – litera c
Directiva 2005/36/CE
Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În lipsa unei reacții din partea autorității 
competente în termenele stabilite la cel 
de-al treilea și al patrulea paragraf, 
serviciul poate fi prestat.

eliminat

Or. it

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 30 – litera a
Directiva 2005/36/CE
Articolul 44 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la finalul formării teoretice și practice, 
șase luni de stagiu într-o farmacie deschisă 
publicului sau într-un spital, sub 
supravegherea serviciului farmaceutic al 
respectivului spital.

(b) în cursul sau la terminarea formării 
teoretice și practice, șase luni de stagiu 
într-o farmacie deschisă publicului sau într-
un spital, sub supravegherea serviciului 
farmaceutic al respectivului spital.

Or. it


