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KRATKA OBRAZLOŽITEV

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

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

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

Število strokovnjakov, ki se odločijo, da bodo opravljali svoj poklic v državi članici, ki ni 
njihova matična država, pa je še zmeraj omejeno, zdajšnje gospodarsko stanje pa negativno 
vpliva na obete v prihodnosti. 

Mobilnost znatno poveča izmenjavo znanja med državami članicami, ki jo je mogoče 
izboljšati le s skupnim pristopom, usmerjenim na zagotavljanje visoke kakovosti 
izobraževanja in usposabljanja.

Trg poklicev se neprestano posodablja. Številni tradicionalni poklici se umikajo in puščajo 
prostor novim kvalifikacijam, ki zahtevajo vse bolj specifično usposobljenost, znanje in 
izkušnje.
   
Zato je treba posodobiti regulativni okvir priznavanja poklicnih kvalifikacij, da bo lahko 
zagotavljal večjo prožnost, dejansko priznavanje resničnih znanj in spretnosti, ki jih osvojijo 
posamezni strokovnjaki, ter zmanjšanje upravnih stroškov. 

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

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

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

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Predlog spremembe 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Če minimalni pogoji glede 
usposobljenosti za dostop do poklicev, ki 

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

jih ureja splošni sistem, niso usklajeni, je 
treba državam članicam gostiteljicam
zagotoviti možnost, da določijo
kompenzacijski ukrep. Ta ukrep mora biti 
sorazmeren ter zlasti upoštevati znanje, 
spretnosti in sposobnosti, ki jih je prosilec 
pridobil prek svojih poklicnih izkušenj ali 
vseživljenjskega učenja. Da bi lahko 
prosilec bolje razumel svoj položaj in
zahteval pravni pregled pred nacionalnimi 
sodišči na podlagi Direktive 2005/36/ES, 
mora biti odločitev glede uvedbe 
kompenzacijskega ukrepa podrobno
obrazložena.

Or. it

Predlog spremembe 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Poklica medicinskih sester in babic sta 
se v zadnjih treh desetletjih precej razvila:
zdravstvena oskrba na domu, uporaba
kompleksnejših terapij in nenehen razvoj 
tehnologije zagotavljajo možnost večje 
odgovornosti medicinskih sester in babic.
Da bi bili študenti, ki se vpišejo v šolo za 
medicinske sestre in babice, pripravljeni za 
opravljanje kompleksnih zdravstvenih 
storitev, morajo pred začetkom
usposabljanja pridobiti dobro splošno 
izobrazbo. Zato bi bilo treba za sprejem na 
tako usposabljanje opraviti dvanajst let 
splošnega izobraževanja ali uspešno 
opraviti preverjanje na enakovredni ravni.

(15) Poklica medicinskih sester in babic sta 
se v zadnjih treh desetletjih precej razvila:
zdravstvena oskrba na domu, uporaba 
kompleksnejših terapij in nenehen razvoj 
tehnologije zagotavljajo možnost nove in
večje odgovornosti medicinskih sester in 
babic. Da bi bili študenti, ki se vpišejo v 
šolo za medicinske sestre in babice, 
pripravljeni za opravljanje kompleksnih 
zdravstvenih storitev, morajo pred
dostopom do usposabljanja pridobiti dobro 
splošno izobrazbo. Zato bi bilo treba za 
sprejem na tako usposabljanje opraviti 
dvanajst let splošnega izobraževanja ali 
uspešno opraviti preverjanje na 
enakovredni ravni.

Or. it
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Predlog spremembe 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Predlog spremembe 5
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka i
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

f) "poklicne izkušnje": dejansko in 
zakonito opravljanje poklica s polnim 
delovnim časom ali enakovrednim krajšim 
delovnim časom v državi članici, ki 
omogoča doseganje standardov znanja, 
sposobnosti in spretnosti pri specifičnem 
poklicu;

Or. it

Predlog spremembe 6
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a – točka i i
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Direktiva 2005/36/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Komisija podpira države članice pri 
izvajanju postopkov za uvedbo obvezne 
evropske poklicne izkaznice. Pred temi 
postopki se lahko izvede študijo učinkov. 

Or. it

Predlog spremembe 8
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4a – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6 a. Države članice lahko določijo 
osnovna merila za določanje poklicev, za 
katere bi bila predvidena prednostna 
izdaja poklicne izkaznice. 
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Na začetku se za prednostna določijo 
naslednja merila:

1. poklic je reguliran v več kot petih 
državah članicah;

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

3. strokovnjaki ali poklicna združenja zanj 
izražajo velik interes. 

Or. it

Predlog spremembe 9
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 c – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Predlog spremembe 10
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 c – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Predlog spremembe 11
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Predlog spremembe12
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi države članice izvora in 
države članice gostiteljice ustrezno 
datoteko v informacijskem sistemu za 
notranji trg pravočasno posodobijo z 

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

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

Or. it

Predlog spremembe 13
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 e – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Predlog spremembe 14
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 f – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Predlog spremembe 15
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 f – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Predlog spremembe 16
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka c
Direktiva 2005/36/ES
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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Or. it

Predlog spremembe 17
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 30 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 44 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it


