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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Revize směrnice o uznávání odborných kvalifikací je jedním z dvanácti nástrojů Aktu o 
jednotném trhu k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry na vnitřním trhu. Cílem 
návrhu Komise je zvýšit mobilitu na vnitřním trhu tím, že se usnadní a urychlí postup 
uznávání odborných kvalifikací. Ačkoli je volný pohyb osob jednou ze čtyř základních 
svobod vnitřního trhu, týká se v současnosti stále ještě 20 % případů vztahujících se k 
problémům s uznáváním odborných kvalifikací, které jsou řešeny v rámci sítě SOLVIT .

Na základě dvou veřejných konzultací Evropská komise v prosinci 2011 předložila návrh na 
revizi směrnice o uznávání odborných kvalifikací. 

Vzhledem k tomu, že toto stanovisko bylo vypracováno pro Výbor pro životní prostředí, 
veřejné zdraví a bezpečnost potravin, věnuje se navrhovatelka především povoláním z odvětví 
zdravotnictví a otázkám souvisejícím s tímto oborem. Nejdůležitějším aspektem je podle 
navrhovatelky bezpečnost pacientů. 

Hlavní prvky návrhu:

Evropský profesní průkaz

Podstatou návrhu Komise je zavedení evropského profesního průkazu, což ve svém usnesení 
z listopadu 2011 přivítal i Evropský parlament. Profesní průkaz, který odpovídá 
elektronickému osvědčení, má za cíl urychlit a usnadnit postup uznávání kvalifikací a zajistit, 
aby byl tento postup transparentnější. Zavedení profesního průkazu je dobrovolné a probíhá 
na základě žádosti profesních organizací. Bude-li profesní průkaz zaveden, bude povinné 
používat systém pro výměnu informací o vnitřním trhu. 

Navrhovatelka vítá zavedení profesního průkazu a používání systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu, domnívá se však, že je nutné ještě více zdůraznit dobrovolnou povahu 
profesního průkazu. Lhůty pro vyřizování žádostí uvedené v návrhu jsou navíc podle 
navrhovatelky zřejmě příliš ambiciózní a fiktivní povolení, jež by znamenalo, že odborná 
kvalifikace by byla po uplynutí lhůty, během níž by hostitelský členský stát nepřijal 
rozhodnutí, automaticky považována za uznanou, odporuje hlavní myšlence bezpečnosti 
pacienta. Pokud by orgán v rámci stanovené lhůty nestihl žádost posoudit, např. z důvodu 
položení nezbytných dotazů, musel by uznání kvalifikace zamítnout, aby se nevystavil riziku, 
že dojde k fiktivnímu povolení. Žadatel by pak musel žádost předložit znovu, což by celý 
postup zbytečně prodloužilo a bylo tak v rozporu se základní myšlenkou profesního průkazu, 
tj. rychlejším uznáváním odborných kvalifikací. 

Minimální požadavky na povolání v režimu automatického uznávání kvalifikací

V současnosti se systém automatického uznávání kvalifikací uplatňuje u sedmi povolání, z 
toho šesti zdravotnických profesí. Jedná se o lékaře, zubní lékaře, veterinární lékaře, zdravotní 
sestry a ošetřovatele, porodní asistentky a farmaceuty. Podstatou automatického uznávání 
kvalifikací je harmonizace obsahu odborné přípravy a požadavků na odbornou přípravu v 
jednotlivých členských státech. Doklady o dosažené kvalifikaci, které odpovídají dokladům 
uvedeným v příloze V této směrnice, proto musí být automaticky bez předběžné kontroly 
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kvalifikací uznávány ve všech členských státech. 

Návrh Komise předpokládá, že minimální požadavky na odbornou přípravu lékařů, 
zdravotních sester a ošetřovatelů a porodních asistentek budou aktualizovány. 

Navrhovatelka nesouhlasí se zvýšením přijímacích kritérií u odborné přípravy na povolání 
zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistenty z 10 roků všeobecného vzdělání na 12 let. 
Zejména v souvislosti s hrozícím nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, především ve 
zdravotnictví, bude nezbytné posílit mobilitu na vnitřním trhu. Je však nutné mít na paměti, 
aby zpřísnění přijímacích kritérií, jako např. u výše uvedených povolání, nevedlo k vytváření 
nových umělých překážek. Všeobecné zpřísnění přijímacích kritérií definovaných délkou 
školního vzdělání je v rozporu s cílem bojovat proti hrozícímu nedostatku kvalifikovaných 
pracovníků v Evropě. Důvodem požadavku delšího všeobecného školního vzdělání jsou podle 
Komise vyšší požadavky ve zdravotnictví. Navrhovatelka se však domnívá, že vyšším 
požadavkům na zdravotnické profese lze vyjít vstříc především lepší odbornou přípravou, 
nikoli více lety všeobecného školního vzdělání. Z důvodu odlišných školních systémů, které 
se v evropských zemích tradičně vyvíjely, navíc pouhé zvážení počtu let školní docházky 
nepovede k dosažení cíle překonat nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Cílem směrnice je 
koordinace minimálních požadavků na odbornou přípravu. Členské státy mají tudíž možnost 
stanovit jako podmínku pro přijetí do kurzů odborné přípravy více než deset let všeobecného 
školního vzdělání. 

Částečný přístup

Částečný přístup znamená, že hostitelský členský stát může přístup k regulovanému povolání 
výjimečně omezit na činnosti, které vyhovují kvalifikacím dosaženým v domovském 
členském státě. 

Tuto myšlenku je třeba v zásadě přivítat, neboť částečný přístup může přispět ke zvýšení 
mobility v EU. Z důvodu ochrany pacientů je však nutné jej odmítnout v případě povolání ve 
zdravotnictví. 

Výstražný mechanismus

Komise navrhuje zavést výstražný mechanismus. Podle návrhu Komise budou mít příslušné 
orgány členského státu povinnost varovat příslušné orgány všech ostatních členských států 
před odborníky, jimž byl výkon jejich povolání orgánem nebo soudem zakázán. 

Navrhovatelka takové opatření Komise velmi vítá, neboť v minulosti docházelo k případům, 
kdy bylo odborníkům ve zdravotnictví v jejich zemi odebráno oprávnění k výkonu povolání, 
přesto ale mohli bez povšimnutí pracovat v jiném členském státě. 

Výstražný mechanismus by se však měl používat u všech povolání ve zdravotnictví, tedy u 
profesí, u nichž se uplatňuje systém automatického uznávání kvalifikací, i u profesí v systému 
obecného uznávání kvalifikací. S ohledem na bezpečnost pacienta není umělé oddělení 
výstražného mechanismu zřejmě vhodné. 

Požadavky jazykového charakteru 
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Aby byla zajištěna bezpečnost pacientů, musí mít odborníci ve zdravotnictví dostatečné 
jazykové znalosti. Navrhovatelka se domnívá, že by se mělo v každém případě zajistit, aby 
byla kontrola jazykových znalostí provedena před poskytnutím přístupu k povolání.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil následující 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 obecného zájmu by 
členský stát ovšem měl mít možnost 
částečný přístup odmítnout. Částečný 
přístup se z důvodu bezpečnosti pacienta 
neposkytuje u zdravotnických profesí, jež 
mají důsledky pro bezpečnost pacienta. 

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu bezpečnosti pacienta nelze částečný přístup uplatňovat u zdravotnických profesí. 
V případě zdravotnických profesí, u nichž se uplatňuje automatické uznávání kvalifikací, se na 
odbornou přípravu již stejně vztahují minimální požadavky stanovené v této směrnici. 
Částečný přístup k těmto profesím proto odporuje smyslu automatického uznávání.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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 i v budoucnu
získat pevný základ všeobecného školního 
vzdělání, rozhodující je však kvalita a 
obsah odborné přípravy, jež je nezbytné 
průběžně přizpůsobovat potřebám. 

Or. de

Odůvodnění

Die Richtlinie koordiniert die Mindestanforderungen an die Ausbildung. Durch die 
Kumulation von Jahren und Stunden in Artikel 31 Absatz 3 Unterabsatz 1 werden diese 
bereits – wie bei den Ärzten – verschärft. Wie bei den Ärzten, bei denen den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten durch Absenkung der Mindestausbildungsdauer in 
Jahren Rechnung getragen wird, ist es auch bei den Krankenschwestern und Pflegern, die für 
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, notwendig, den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen und die 
Zulassungsvoraussetzung auf eine mindestens zehnjährige allgemeine Schulausbildung 
festzusetzen. Zudem kann den gestiegenen Anforderungen im Gesundheitswesen nicht durch 
eine längere Schulbildung, sondern durch eine verbesserte Ausbildung Rechnung getragen 
werden. 
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
zavedenému 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 
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.

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. 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.

Or. de

Odůvodnění

Znění navržené Komisí by vedlo k tomu, že by výstražný mechanismus bylo možno používat 
pouze v případě těch zdravotnických profesí, u nichž se uplatňuje automatické uznávání 
kvalifikací. Z důvodu bezpečnosti pacienta by nemělo dojít k umělému oddělení 
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zdravotnických profesí, u nichž se uplatňuje automatické uznávání kvalifikací, a 
zdravotnických profesí, kde se uplatňuje obecný postup uznávání kvalifikací. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

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, upravení seznamu činností 
uvedeného v příloze IV, ujasnění znalostí 
a dovedností 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.
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parlamentu a Radě.

Or. de

Odůvodnění

Podle článku 166 SFEU za obsah odborného vzdělávání odpovídají členské státy. 

Pozměňovací návrh 5

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

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 
na základě žádosti profesní organizace, 
které dokládá jeho kvalifikace buď pro 
usazení v hostitelském členském státě nebo 
pro dočasné nebo příležitostné poskytování 
služeb v hostitelském členském státě;

Or. de

Odůvodnění

Je třeba jasně uvést, že profesní průkaz je dobrovolné povahy, jak Komise navrhuje. Dále je 
třeba jasně uvést, že konečné rozhodnutí o uznání odborných kvalifikací přijímá hostitelský 
členský stát, přestože je do postupu uznávání zapojen nejen hostitelský, ale také domovský 
členský stát. 

Pozměňovací návrh 6

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
evropského profesního průkazu mohl 
využívat všech práv uvedených 

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
evropského profesního průkazu mohl 
využívat všech práv uvedených 
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v článcích 4b až 4e po potvrzení průkazu 
příslušným orgánem příslušného
členského státu, jak je stanoveno 
v odstavcích 3 a 4 tohoto článku.

v článcích 4b až 4e po potvrzení průkazu 
příslušným orgánem hostitelského
členského státu, jak je stanoveno 
v odstavcích 3 a 4 tohoto článku.

Or. de

Odůvodnění

Uznávání odborných kvalifikací je v pravomoci hostitelského členského státu. 

Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud má držitel kvalifikace v úmyslu 
poskytovat podle hlavy II jiné služby než 
služby spadající pod čl. 7 odst. 4, vystaví 
mu příslušný orgán domovského členského 
státu v souladu s články 4b a 4c evropský 
profesní průkaz a potvrdí ho. 

3. Pokud má držitel kvalifikace v úmyslu 
poskytovat podle hlavy II jiné služby než 
služby spadající pod čl. 7 odst. 4, vystaví 
mu příslušný orgán domovského členského 
státu v souladu s články 4b a 4c evropský 
profesní průkaz, který potvrdí hostitelský 
členský stát. 

Or. de

Odůvodnění

Uznávání odborných kvalifikací je v pravomoci hostitelského členského státu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 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. 

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. 
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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.

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
informovaly občany včetně možných 
zájemců o výhodách evropského 
profesního průkazu, jakmile bude 
dostupný.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že členské státy by měly mít pravomoc vymezit na základě stávajících 
struktur příslušné orgány, jež budou vystavovat profesní průkazy, je třeba vypustit zmínku o 
střediscích pomoci.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 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 přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným 
v článku 58.

6. Na základě žádosti reprezentativních 
profesních organizací a 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 přijmou 
v souladu s poradním postupem uvedeným 
v článku 58.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba ujasnit, že profesní průkaz je dobrovolné povahy, což navrhuje Komise. 
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Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 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. 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. 

Or. de

Odůvodnění

Výpočet a rozdělení poplatků je v pravomoci členských států, a proto byly na tomto místě 
vypuštěny. 

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby se držitel 
odborné kvalifikace mohl ucházet 
u příslušného orgánu domovského státu
o evropský profesní průkaz všemi způsoby, 
a to včetně on-line nástroje.

1. Členské státy zajistí, aby se držitel 
odborné kvalifikace mohl v souladu s 
článkem 57 ucházet o evropský profesní 
průkaz písemně či elektronickou formou.

Or. de
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Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žádosti jsou doloženy příslušnými 
doklady požadovanými v čl. 7 odst. 2 
a případně v příloze VII. V souladu 
s článkem 58a je Komise zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci, 
pokud jde o určení konkrétních dokladů.

2. Žádosti jsou doloženy příslušnými 
doklady požadovanými v čl. 7 odst. 2 
a případně v příloze VII. V případě 
odůvodněných pochybností může 
hostitelský členský stát požadovat, aby mu 
byly zaslány originální doklady. 

Or. de

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4b – 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 přijmou 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. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v článku 58.

Or. de
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Odůvodnění

Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu je nástrojem ke komunikaci mezi orgány. Třetí 
osoby, např. žadatel, by do něj neměly mít přístup. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 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 evropský 
profesní průkaz. O vystavení evropského 
profesního průkazu vyrozumí žadatele 
a členský stát, v němž má žadatel v úmyslu 
poskytovat služby. Předání informace 
o vystavení 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

Odůvodnění

Uznávání odborných kvalifikací je v pravomoci hostitelského členského státu. Aby měly 
příslušné orgány k dispozici dostatečné množství času k ověření podkladů, je zapotřebí 
prodloužit lhůty.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rozhodnutí domovského členského státu 
nebo nepřijetí rozhodnutí ve lhůtě dvou

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

týdnů uvedené v odstavci 1 zakládá důvod 
pro odvolání podle vnitrostátních právních 
předpisů.

Or. de

Odůvodnění

Uznávání odborných kvalifikací je v pravomoci hostitelského členského státu. Aby měly 
příslušné orgány k dispozici dostatečné množství času k ověření podkladů, je zapotřebí 
prodloužit lhůty.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 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. de

Odůvodnění

Uznávání odborných kvalifikací je v pravomoci hostitelského členského státu. Aby měly 
příslušné orgány k dispozici dostatečné množství času k ověření podkladů, je zapotřebí 
prodloužit lhůty. Z důvodu bezpečnosti pacienta je nutné vyloučit fiktivní povolení, jež by 
znamenalo, že odborné kvalifikace by byly automaticky považovány za uznané, pokud by 
orgány nepřijaly rozhodnutí.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4d – 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 
informace. Tato žádost nemá odkladný 
účinek přesahující jeden měsíc.

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

Or. de

Odůvodnění

Uznávání odborných kvalifikací je v pravomoci hostitelského členského státu. Aby měly 
příslušné orgány k dispozici dostatečné množství času k ověření podkladů, je zapotřebí 
prodloužit lhůty.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. U případů uvedených v čl. 7 odst. 4 a 
v článku 14 rozhodne hostující členský stát 
ve lhůtě dvou měsíců od přijetí žádosti 
o potvrzení evropského profesního průkazu 
předané domovským členským státem 
o tom, zda uznává kvalifikace jeho držitele 
či zda mu uloží vyrovnávací opatření. 
V případě oprávněných pochyb si hostující 
členský stát může od domovského 

3. U případů uvedených v čl. 7 odst. 4 a 
v článku 14 rozhodne hostující členský stát 
ve lhůtě dvanácti týdnů od přijetí 
evropského profesního průkazu předaného
domovským členským státem o tom, zda 
uznává kvalifikace jeho držitele či zda mu 
uloží vyrovnávací opatření. V případě 
oprávněných pochyb si hostující členský 
stát může od domovského členského státu 
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členského státu vyžádat dodatečné 
informace. Tato žádost nemá odkladný 
účinek přesahující dva měsíce.

vyžádat dodatečné informace. Tato žádost 
nemá odkladný účinek přesahující dvanáct 
týdnů.

Or. de

Odůvodnění

Uznávání odborných kvalifikací je v pravomoci hostitelského členského státu. Aby měly 
příslušné orgány k dispozici dostatečné množství času k ověření podkladů, je zapotřebí
prodloužit lhůty.

Pozměňovací návrh 19

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

Odůvodnění

Z důvodu bezpečnosti pacienta je nutné vyloučit fiktivní povolení, jež by znamenalo, že 
odborné kvalifikace by byly automaticky považovány za uznané, pokud by orgány nepřijaly 
rozhodnutí.
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Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 95/76/ES(**) je přístup 
k informacím obsaženým v souboru 
uloženém v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu omezen na příslušné 
orgány domovského a hostitelského 
členského státu a na držitele evropského 
profesního průkazu.

2. V souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 95/76/ES(**) je přístup 
k informacím obsaženým v souboru 
uloženém v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu omezen na příslušné 
orgány domovského a hostitelského 
členského státu.

Or. de

Odůvodnění

Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu je nástrojem ke komunikaci mezi orgány. Třetí 
osoby, např. žadatel, by do něj neměly mít přístup.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4e – 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, doklad o dosažené 
kvalifikaci, doklad o odborné praxi, platný 
režim, dotyčné příslušné orgány, číslo 
průkazu, bezpečnostní záležitosti a odkaz 
na platný průkaz totožnosti.

Or. de
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Odůvodnění

Při uznávání odborných kvalifikací jsou rozhodujícími faktory dosažené vzdělání a odborná 
praxe, a proto by měly být uváděny mezi povinnými informacemi. 

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, 
členské státy zajistí, že zaměstnavatelé, 
zákazníci, pacienti a ostatní zúčastněné 
strany mohou ověřovat pravost a platnost 
evropského profesního průkazu, který jim 
jeho držitel předloží. Komise přijme 
prováděcí akty, které stanoví podmínky 
přístupu k souboru v systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu, technické 
prostředky a postupy pro ověření uvedené 
v prvním pododstavci. Tyto prováděcí akty 
se přijmou v souladu s poradním postupem 
uvedeným v článku 58.

7. Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, 
členské státy zajistí, že zaměstnavatelé, 
zákazníci, pacienti a ostatní zúčastněné 
strany mohou ověřovat pravost a platnost 
evropského profesního průkazu, který jim 
jeho držitel předloží. Komise přijme 
prováděcí akty, které stanoví podmínky 
přístupu k souboru v systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu, technické 
prostředky a postupy pro ověření uvedené 
v prvním pododstavci. Tyto prováděcí akty 
se přijmou v souladu s přezkumným
postupem uvedeným v článku 58.

Or. de

Odůvodnění

Podle nařízení (EU) č. 182/2011 by se měl přezkumný postup uplatňovat při přijímání aktů 
obecného významu. Tento postup zajišťuje, aby Komise nemohla přijímat žádné prováděcí 
akty, které nejsou v souladu se stanoviskem výboru. Přezkumný postup je proto v daném 
případě zřejmě vhodnějším postupem.

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 2. Částečný přístup se nepoužije u 



PE494.475v01-00 20/46 PA\909444CS.doc

CS

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.

zdravotnických profesí, jež mají důsledky 
pro bezpečnost pacienta. 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. de

Odůvodnění

Z důvodu bezpečnosti pacienta nelze částečný přístup uplatňovat u zdravotnických profesí. 
V případě zdravotnických profesí, u nichž se uplatňuje automatické uznávání kvalifikací, se na 
odbornou přípravu již stejně vztahují minimální požadavky stanovené v této směrnici. 
Částečný přístup k těmto profesím proto odporuje smyslu automatického uznávání.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 9 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 11 – písm. c – bod ii 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) regulovaného vzdělání a odborné 
přípravy nebo v případě regulovaných 
povolání odborné přípravy se zvláštní 
strukturou s kompetencemi přesahujícími 
kompetence stanovené pro úroveň b, která 
je rovnocenná úrovni odborné přípravy 
podle bodu i), pokud tato odborná 
příprava zajišťuje srovnatelnou odbornou 
úroveň a připravuje uchazeče o vzdělání 
na srovnatelnou úroveň povinností 
a funkcí, a to za podmínky, že diplom 
provází osvědčení vystavené domovským 
členským státem;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

V čl. 11 písm. c) bodě ii) směrnice 2005/36/ES se odkazuje na přílohu II, jež obsahuje seznam 
zdravotnických profesí, např. rehabilitační pracovník či logoped. Mělo by se zachovat 
stávající znění čl. 11 písm. c) bodu ii). 
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Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 9 – písm. d
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 11 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Druhý pododstavec se zrušuje. vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Je třeba zachovat možnost upravit seznam uvedený v příloze II.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 9 – písm. d
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro účely úprav seznamu uvedeného 
v příloze II je Komise zmocněna k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 58a s cílem zohlednit 
programy odborné přípravy, jež splňují 
podmínky uvedené v odst. 1 písm. c) bodě 
ii). 

Or. de

Odůvodnění

Je třeba zachovat možnost upravit seznam uvedený v příloze II.
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Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 11
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě osvědčení způsobilosti nebo 
dokladu o dosažené kvalifikaci podle 
odstavců 1 a 2 nebo osvědčení o úspěšném 
absolvování regulovaného vzdělání 
a odborné přípravy či odborné přípravy se 
zvláštní strukturou, která je rovnocenná 
úrovni odborné přípravy stanovené v čl. 11 
písm. c) bodě i), hostitelský členský stát 
uzná úroveň potvrzenou nebo osvědčenou 
domovským členským státem.

3. V případě osvědčení způsobilosti nebo 
dokladu o dosažené kvalifikaci podle 
odstavců 1 a 2 nebo osvědčení o úspěšném 
absolvování regulovaného vzdělání a 
odborné přípravy či odborné přípravy se 
zvláštní strukturou, která je rovnocenná 
úrovni odborné přípravy stanovené v čl. 11 
písm. c), hostitelský členský stát uzná 
úroveň potvrzenou nebo osvědčenou 
domovským členským státem.

Or. de

Odůvodnění

V čl. 11 bodě ii) se odkazuje na přílohu II této směrnice, v níž jsou uvedena povolání a 
živnosti v oblasti zdravotnictví. V zájmu mobility by měla být i v případě těchto oborů, které 
mají zvláštní strukturu, uznána úroveň odborné přípravy potvrzená nebo osvědčená 
domovským členským státem. 

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 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) .

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. c), d) nebo e).
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Or. de

Odůvodnění

Durch die von der Kommission vorgeschlagene Regelung wird ein Durchstieg von 
Niveaustufe 1 auf Niveaustufe 3 ermöglicht. Jedoch ist Niveaustufe 3 – ebenso wie die 
Niveaustufen 4 und 5, bei denen kein Durchstieg von Niveaustufe 1 möglich ist – eine 
postsekundäre Ausbildung. Daneben können die Mitgliedstaaten nach der von der 
Kommission vorgeschlagenen Regelung einen Durchstieg von Niveaustufe 3 auf Niveaustufe 4 
versagen. Dies könnte in der Folge zu einer Mobilitätseinschränkung für die 
Gesundheitshandwerke wie Augenoptiker oder Hörgeräteakustiker führen, da diese Berufe in 
den Mitgliedstaaten unterschiedlich in Niveau 3 oder in Niveau 4 angesiedelt sind. Durch 
eine Aufnahme von Buchstabe c wird dieser Mobilitätsbarriere entgegen gewirkt. 

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 11
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy nejsou povinny uznat 
doklady o dosažené kvalifikaci uvedené v 
příloze V bodu 5.6.2 pro zřizování nových 
lékáren otevřených pro veřejnost. Za 
účelem tohoto odstavce se za nové lékárny 
považují rovněž lékárny, které jsou 
otevřeny po dobu kratší než tři roky.

Or. de

Odůvodnění

Aus der vielfach von der Kommission angeführten Rechtsprechung des EuGH ergibt sich 
keine Notwendigkeit, die sogenannte „3-Jahresklausel“ zu streichen. Der EuGH hat in seiner 
ständigen Rechtsprechung keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Regelung geäußert, 
sondern vielmehr darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten befugt sind, grundlegende 
Entscheidungen zur Organisation ihres Apothekenwesens in eigener Verantwortung zu 
treffen. Die Vorschrift ist im Vergleich zu denkbaren Ersatzregelungen auch weniger 
einschränkend, da sie auf Eignungsprüfungen oder Zugangskriterien wie Berufserfahrung 
verzichtet und so den Weg in die Selbständigkeit (durch Übernahme einer bestehenden 
Apotheke) relativ einfach und ohne zusätzliche Hürde eröffnet.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 18 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Celková doba základní lékařské odborné 
přípravy zahrnuje nejméně pět let studia, 
což lze vyjádřit rovněž v odpovídajících 
kreditech ECTS, a spočívá v nejméně 
5 500 hodinách teoretické a praktické 
výuky na vysoké škole nebo pod dohledem 
vysoké školy. 

2. Celková doba základní lékařské odborné 
přípravy zahrnuje nejméně pět let studia, 
což lze doplňkově vyjádřit rovněž 
v odpovídajících kreditech ECTS, 
a spočívá v nejméně 5 500 hodinách 
teoretické a praktické výuky na vysoké 
škole nebo pod dohledem vysoké školy.

Or. de

Odůvodnění

Rozdělení kreditů ECTS je v Evropě velmi různorodé. Údaje o počtu kreditů ECTS proto 
nesmějí nahrazovat jiná kritéria a mohou být uváděny pouze doplňkově.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 18 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a upřesňujících:

vypouští se

a) přiměřenost vědeckých znalostí 
podle odst. 3 písm. a) v souladu 
s vědeckým a technologickým pokrokem 
a nutné schopnosti, které by z těchto 
znalostí měly vyplývat;
b) úroveň přiměřených znalostí 
v oblastech podle odst. 3 písm. b) 
a nezbytné schopnosti pro jejich 
pochopení v souladu s vědeckým 
pokrokem a vývojem v systému vzdělávání 
v členských státech;
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c) přiměřenost znalostí klinických oborů 
a klinické praxe podle odst. 3 písm. c) 
a nutné schopnosti, ke kterým by tyto 
znalosti měly vést, v souladu s vědeckým 
a technologickým pokrokem;
d) přiměřenost klinických zkušeností 
podle odst. 3 písm. d) a nutné schopnosti, 
které by z těchto zkušeností měly vyplývat, 
v souladu s vědeckým a technologickým 
pokrokem a vývojem v systému vzdělávání 
v členských státech.

Or. de

Odůvodnění

Podle článku 166 SFEU za obsah odborného vzdělávání odpovídají členské státy. Ačkoli 
dosud nebyl pro lékařská povolání stanoven žádný program minimální odborné přípravy jako 
základ pro automatické uznávání kvalifikací, nelze toto rozšíření kompetencí, které dokonce 
překračuje rámec nezbytných povinností pro program minimální odborné přípravy, považovat 
za odůvodněné. 

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 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 
alespoň 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. Tímto není dotčena 
možnost členských států stanovit na 
vnitrostátní úrovni jako podmínku pro 
přijetí do kurzů odborné přípravy vyšší 
počet let všeobecného školního vzdělání.
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Or. de

Odůvodnění

Die Richtlinie koordiniert die Mindestanforderungen an die Ausbildung. Durch die 
Kumulation von Jahren und Stunden in Artikel 31 Absatz 3 Unterabsatz 1 werden diese 
bereits – wie bei den Ärzten – verschärft. Wie bei den Ärzten, bei denen den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten durch Absenkung der Mindestausbildungsdauer in 
Jahren Rechnung getragen wird, ist es auch bei den Krankenschwestern und Pflegern, die für 
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, notwendig, den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen und die 
Zulassungsvoraussetzung auf eine mindestens zehnjährige allgemeine Schulausbildung 
festzusetzen. Die Mitgliedstaaten haben jedoch die Möglichkeit, auf nationaler Ebene über 
diesen Mindestansatz hinauszugehen und mehr als zehn Jahre allgemeine Schulbildung als 
Zulassungsvoraussetzung zur Ausbildung vorzuschreiben. Zudem kann den gestiegenen 
Anforderungen im Gesundheitswesen nicht durch eine längere Schulbildung, sondern durch 
eine verbesserte Ausbildung Rechnung getragen werden. 

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 22 – písm. d
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a upřesňujících: 

vypouští se

a) přiměřenost vědeckých znalostí 
v oblasti všeobecné zdravotní péče 
podle odst. 6 písm. a) v souladu 
s vědeckým a technologickým pokrokem 
a nutné schopnosti, které by z těchto 
znalostí měly vyplývat, v souladu 
s vědeckým a technologickým pokrokem 
a posledním vývoje v oblasti vzdělávání;
b) úroveň přiměřených znalostí 
v oblastech podle odst. 6 písm. a) 
a nezbytné schopnosti pro jejich 
pochopení v souladu s vědeckým 
a technologickým pokrokem a posledním 
vývojem v oblasti vzdělávání;
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c) úroveň přiměřených znalostí 
v oblastech podle odst. 6 písm. b) 
a nezbytné schopnosti pro jejich 
pochopení vyplývající z takových znalostí 
v souladu s vědeckým pokrokem 
a posledním vývojem v oblasti vzdělávání;
d) přiměřenost klinických zkušeností 
podle odst. 6 písm. c) a nezbytné 
schopnosti vyplývající z těchto 
přiměřených klinických zkušeností 
v souladu s vědeckým a technologickým 
pokrokem a posledním vývojem v oblasti 
vzdělávání.

Or. de

Odůvodnění

Podle článku 166 SFEU za obsah odborného vzdělávání odpovídají členské státy.

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celková doba základní odborné přípravy 
v oboru zubního lékařství zahrnuje 
nejméně pět let řádné teoretické a praktické 
výuky předmětů vyjmenovaných v příloze 
V bodě 5.4.1 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. 

Celková doba základní odborné přípravy 
v oboru zubního lékařství zahrnuje 
nejméně pět let a spočívá v nejméně 5000 
hodinách řádné teoretické a praktické 
výuky předmětů vyjmenovaných v příloze 
V bodě 5.4.1 na vysoké škole, ve vyšším 
vzdělávacím zařízení s uznanou 
vysokoškolskou úrovní nebo pod dohledem 
vysoké školy, přičemž lze tuto výuku 
doplňkově vyjádřit rovněž 
v odpovídajících kreditech ECTS.

Or. de
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Odůvodnění

V zájmu zajištění kvalitní základní odborné přípravy v oboru zubního lékařství by celková 
doba přípravy měla být vyjádřena minimálním počtem hodin místo počtem let. Lze tak 
vyloučit odbornou přípravu, která probíhá nepravidelně nebo o víkendech. Rozdělení kreditů 
ECTS je v Evropě velmi různorodé. Informace vyjádřené v kreditech ECTS proto nesmí 
nahrazovat jiná kritéria a mohou být uváděny pouze dodatečně.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 34 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a upřesňujících:

vypouští se

a) přiměřenost vědeckých znalostí v oboru 
zubního lékařství, míru pochopení 
vědeckých metod uvedených v odst. 3 
písm. a) a nezbytné schopnosti, které 
vyplývají z této míry znalostí a pochopení, 
v souladu s vědeckým a technologickým 
pokrokem a posledním vývojem v oblasti 
vzdělávání;
b) přiměřenost znalostí v oblastech 
stanovených v odst. 3 písm. b) a nezbytné 
schopnosti, které vyplývají z této míry 
znalostí, v souladu s vědeckým 
a technologickým pokrokem a posledním 
vývojem v oblasti vzdělávání;
c) přiměřenost znalostí v oblastech 
stanovených v odst. 3 písm. c) a nezbytné 
schopnosti, které vyplývají z této míry 
znalostí, v souladu s vědeckým 
a technologickým pokrokem;
d) přiměřenost znalostí klinických oborů 
a metod stanovených v odst. 3 písm. d) 
a nezbytné schopnosti, které z nich 
vyplývají, v souladu s vědeckým 
a technologickým pokrokem;
e) přiměřenost klinických zkušeností 
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stanovených v odst. 3 písm. e) v souladu 
s posledním vývojem v oblasti vzdělávání.

Or. de

Odůvodnění

Podle článku 166 SFEU za obsah odborného vzdělávání odpovídají členské státy.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 26 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 38 – odst. 1 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Délka odborné přípravy v oboru 
veterinárního lékařství celkem zahrnuje 
nejméně pět let řádné denní teoretické 
a praktické výuky předmětů, které jsou 
vyjmenovány v příloze V bodě 5.4.1, na 
vysoké škole, ve vyšším vzdělávacím 
zařízení s uznanou vysokoškolskou úrovní 
nebo pod dohledem vysoké školy, přičemž 
tato výuka může být vyjádřena rovněž 
odpovídajícími kredity ECTS.

Délka odborné přípravy v oboru 
veterinárního lékařství celkem zahrnuje 
nejméně pět let řádné denní teoretické a 
praktické výuky předmětů, které jsou 
vyjmenovány v příloze V bodě 5.4.1, na 
vysoké škole, ve vyšším vzdělávacím 
zařízení s uznanou vysokoškolskou úrovní 
nebo pod dohledem vysoké školy, přičemž 
tato výuka může být doplňkově vyjádřena 
rovněž odpovídajícími kredity ECTS.

Or. de

Odůvodnění

Rozdělení kreditů ECTS je v Evropě velmi různorodé. Údaje o počtu kreditů ECTS proto 
nesmějí nahrazovat jiná kritéria a mohou být uváděny pouze doplňkově.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 26 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 38 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a upřesňujících:

vypouští se

a) přiměřenost vědeckých znalostí 
podle odst. 3 písm. a) a nezbytné 
schopnosti, které vyplývají z této míry 
znalostí, v souladu s vědeckým 
a technologickým pokrokem;
b) přiměřenost znalostí o anatomii 
a fyziologii zdravých zvířat podle odst. 3 
písm. b) a nezbytné schopnosti, které 
vyplývají z této míry znalostí, v souladu 
s vědeckým a technologickým pokrokem;
c) přiměřenost znalostí o chování, 
ochraně a nemocech zvířat podle odst. 3 
písm. c) a d) a nezbytné schopnosti, které 
vyplývají z této míry znalostí, v souladu 
s vědeckým a technologickým pokrokem;
d) přiměřenost znalostí preventivního 
lékařství podle odst. 3 písm. e) a nezbytné 
schopnosti, které vyplývají z této míry 
znalostí, v souladu s vědeckým 
a technologickým pokrokem; 
e) přiměřenost znalostí v oblastech 
stanovených v odst. 3 písm. f) a nezbytné 
schopnosti, které vyplývají z této míry 
znalostí, v souladu s vědeckým 
a technologickým pokrokem;
f) přiměřenost znalostí klinických a jiných 
praktických zkušeností stanovených 
v odst. 3 písm. h) a nezbytné schopnosti, 
které by měly vyplývat z této míry znalostí, 
v souladu s posledním vývojem v oblasti 
vzdělávání.

Or. de

Odůvodnění

Podle článku 166 SFEU za obsah odborného vzdělávání odpovídají členské státy. 
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Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 26
Směrnice 2005/36/ES
Článek 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do dvou let od vstupu této směrnice 
v platnost Komise posoudí, zda mají být do 
působnosti směrnice 2005/36/ES kromě 
oborů lékařství a zubního lékařství 
zahrnuty i obory veterinárního lékařství, 
pokud jsou společné nejméně jedné třetině 
členských států, a případně předloží návrh 
právního předpisu.

Or. de

Odůvodnění

I v oblasti veterinárního lékařství existuje celá řada oborů, které jsou stále více uznávány v 
rámci celé Evropy. Do budoucna by se i u těchto oborů mělo uplatňovat automatické 
uznávání kvalifikací.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 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. Tímto není dotčena možnost 
členských států stanovit na vnitrostátní 
úrovni vyšší počet let všeobecného 
školního vzdělání jako podmínku pro 
přijetí do kurzů odborné přípravy ;

Or. de
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Odůvodnění

Vyšší požadavky ve zdravotnictví nelze uspokojit více lety školního vzdělávání, nýbrž lepší 
odbornou přípravou. Vzhledem k tradičním vnitrostátním vzdělávacím systémům nelze v 
Evropě srovnávat školní vzdělání. I v situaci hrozícího nedostatku kvalifikovaných pracovníků 
ve zdravotnictví je třeba brát ohled na vzdělávací systémy členských států, které prošly svým 
vývojem, a nesmí dojít k jejich rozvratu bez naléhavých důvodů.  

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 27 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 40 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a upřesňujících:

vypouští se

a) přiměřenost vědeckých znalostí, o které 
se opírá činnost porodní asistentky, 
podle odst. 3 písm. a) a nezbytné 
schopnosti, které vyplývají z této míry 
znalostí, v souladu s vědeckým 
a technologickým pokrokem;
b) přiměřenost znalostí v oblastech 
stanovených v odst. 3 písm. c) a nezbytné 
schopnosti, které vyplývají z této míry 
znalostí, v souladu s vědeckým 
a technologickým pokrokem; 
c) přiměřenost klinických zkušeností 
podle odst. 3 písm. d) a nezbytné 
schopnosti, které vyplývají z této míry 
znalostí, v souladu s posledními 
reformami v oblasti vzdělávání 
a vědeckým a technologickým pokrokem;
d) přiměřenost znalostí vzdělání 
zdravotníků a zkušenosti ze spolupráce 
s nimi podle odst. 3 písm. e) a nezbytné 
schopnosti, které vyplývají z této míry 
znalostí, v souladu s posledními 
reformami v oblasti vzdělávání 
a vědeckým a technologickým pokrokem.
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Or. de

Odůvodnění

Podle článku 166 SFEU za obsah odborného vzdělávání odpovídají členské státy. 

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 28
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 41 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) podmíněna buď získáním diplomu, 
osvědčení nebo jiného dokladu o 
kvalifikaci, který opravňuje k dotyčnému 
studiu na vysokých školách a vyšších 
vzdělávacích zařízeních nebo který 
zaručuje srovnatelnou úroveň znalostí, 
nebo

Or. de

Odůvodnění

Pravidlo uvedené ve směrnici 2005/36/ES se v praxi osvědčilo a mělo by i nadále zůstat v 
platnosti. 

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 28
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 41 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) následována dvouletou odbornou
praxí, o níž bylo vydáno osvědčení v 
souladu s odstavcem 2;

Or. de
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Odůvodnění

Pravidlo uvedené ve směrnici 2005/36/ES se v praxi osvědčilo a mělo by i nadále zůstat v 
platnosti. 

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 30 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Doklad o dosažené kvalifikaci 
farmaceuta musí potvrzovat absolvování 
odborné přípravy v trvání nejméně pěti let, 
kterou lze rovněž vyjádřit odpovídajícími 
kredity ECTS a která zahrnuje:

2. Doklad o dosažené kvalifikaci 
farmaceuta musí potvrzovat absolvování 
odborné přípravy v trvání nejméně pěti let, 
kterou lze rovněž doplňkově vyjádřit 
odpovídajícími kredity ECTS a která 
zahrnuje:

Or. de

Odůvodnění

Rozdělení kreditů ECTS je v Evropě velmi různorodé. Údaje o počtu kreditů ECTS proto 
nesmějí nahrazovat jiná kritéria a mohou být uváděny pouze doplňkově. 

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 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) na konci teoretické a praktické výuky 
nebo v jejím průběhu nejméně šest měsíců 
praktického výcviku v lékárně otevřené pro 
veřejnost nebo v nemocnici pod dohledem 
farmaceutického oddělení uvedené 
nemocnice.

Or. de
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Odůvodnění

Členské státy a jejich univerzity by i nadále měly mít možnost flexibilně stanovit dobu, kdy je 
praxe absolvována. Především ve skandinávských zemích je praxe absolvována v blocích v 
průběhu celého studia. 

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 30 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a upřesňujících:

vypouští se

a) přiměřenost znalostí o lécích a látkách 
použitých při výrobě léků podle odst. 3 
písm. a) a nezbytné schopnosti, které 
vyplývají z této míry znalostí, v souladu 
s vědeckým a technologickým pokrokem;
b) přiměřenost znalostí v oblastech 
stanovených v odst. 3 písm. b) a nezbytné 
schopnosti, které vyplývají z této míry 
znalostí, v souladu s vědeckým 
a technologickým pokrokem;
c) přiměřenost znalostí v oblastech 
stanovených v odst. 3 písm. c) a nezbytné 
schopnosti, které vyplývají z této míry 
znalostí, v souladu s vědeckým 
a technologickým pokrokem;
d) přiměřenost znalostí k vyhodnocení 
vědeckých údajů podle odst. 3 písm. d) 
a nezbytné schopnosti, které vyplývají 
z této míry znalostí, v souladu s vědeckým 
a technologickým pokrokem.

Or. de

Odůvodnění

Podle článku 166 SFEU za obsah odborného vzdělávání odpovídají členské státy.
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Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 30 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 45 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. příjem, příprava, testování, skladování 
a výdej bezpečných a velmi kvalitních 
léčiv v lékárnách otevřených pro 
veřejnost,

Or. de

Odůvodnění

Rozsah činností farmaceuta se neustále vyvíjí, a proto je nutné jej přizpůsobit. Součástí 
každodenní činnosti farmaceuta je rychle opatřit léčiva, která nejsou na skladu, a zajistit 
jejich výdej pacientům. Rovněž je důležité, aby se farmaceut při výdeji léčiv pacientovi ujistil 
o jejich bezpečnosti a pravosti. 

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 30 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 45 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

postupy při předepisování léků a rovněž 
poskytování informací a rad o léčivech a 
vysvětlení týkající se zdraví.

Or. de

Odůvodnění

Rozsah činností farmaceuta se neustále vyvíjí, a proto je nutné jej přizpůsobit. Aby bylo 
dosaženo žádoucích účinků léčiv, je vždy důležité v průběhu medikamentózní léčby dodržovat 
určitou životosprávu. Farmaceuti hrají důležitou úlohu, neboť pacientům poskytují vysvětlení.
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Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 30 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 45 – odst. 2 – písm. h (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

poskytování podpory a rad pacientům 
v otázkách užívání volně prodejných léčiv 
a při samoléčení

Or. de

Odůvodnění

Rozsah činností farmaceuta se neustále vyvíjí, a proto je nutné jej přizpůsobit. U velmi 
lehkých onemocnění, např. nachlazení, jsou lékárny prvním místem, na které se pacienti 
obrátí, a farmaceuti by jim proto měli poskytovat podrobné vysvětlení.  

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 30 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 45 – odst. 2 – písm. i (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

přínos k veřejným zdravotním a osvětovým 
kampaním

Or. de

Odůvodnění

Mnoha onemocněním, např. rakovině, nebo různým jevům, např. rezistenci vůči antibiotikům, 
lze lépe čelit osvětou obyvatel. Osvěta týkající se zdravé životosprávy nebo správného užívání 
antibiotik může přispět ke zdravější společnosti.
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Pozměňovací návrh 50

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dotyčné povolání je již regulováno 
nejméně v jedné třetině všech členských 
států;

b) dotyčné povolání je již regulováno 
nejméně v polovině všech členských států;

Or. de

Odůvodnění

V zásadě je třeba uvítat společný rámec odborné přípravy, neboť tak lze převést další 
povolání ve zdravotnictví do režimu automatického uznávání kvalifikací. Aby bylo možno 
vytvořit společný rámec odborné přípravy, mělo by být dané povolání regulováno alespoň 
v polovině členských států. 

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49a – 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 II nebo III;

Or. de

Odůvodnění

V zásadě je třeba uvítat společný rámec odborné přípravy, neboť tak lze převést další 
povolání ve zdravotnictví do režimu automatického uznávání kvalifikací. Povolání, na něž se 
vztahuje kapitola II, by však neměla být zahrnuta do společného rámce odborné přípravy.
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Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a upřesňujících společný 
soubor znalostí, dovedností a schopností 
a kvalifikace společného rámce odborné 
přípravy. 

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a upřesňujících společný 
soubor znalostí, dovedností a schopností 
a kvalifikace společného rámce odborné 
přípravy. Pokud jde o míru podrobnosti, 
nepřekračují akty rámec minimálních 
požadavků na odbornou přípravu 
uvedených v hlavě III kapitoly III.

Or. de

Odůvodnění

Za odbornou přípravu odpovídají členské státy. Společný soubor znalostí, dovedností 
a schopností a kvalifikace by proto neměly překračovat rámec minimálních požadavků na 
odbornou přípravu.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 35
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 49a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členský stát může požádat o odchylku 
od provádění společného rámce odborné 
přípravy uvedeného v odstavci 3 na svém 
území, pokud by jinak musel na svém 
území zavést nové regulované povolání, 
pokud by to vyžadovalo změnit stávající 
základní vnitrostátní zásady týkající se 
struktury povolání v oblasti odborné 
přípravy a podmínek přístupu k těmto 
povolání nebo pokud si členský stát 
nepřeje uvést svůj vnitrostátní systém 

5. Členský stát může během 6 měsíců od 
vstupu aktu v přenesené pravomoci 
uvedeného v odstavci 3 Komisi oznámit, že 
nemá zájem na svém území používat 
společný rámec odborné přípravy uvedený 
v odstavci 3. Může tak učinit, pokud by 
jinak musel na svém území zavést nové 
regulované povolání, pokud by to 
vyžadovalo změnit stávající základní 
vnitrostátní zásady týkající se struktury 
povolání v oblasti odborné přípravy 
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kvalifikací do spojení s kvalifikacemi 
stanovenými v tomto společném rámci 
odborné přípravy. Komise může přijmout 
prováděcí rozhodnutí za účelem povolení 
této odchylky dotyčným členským státům.

a podmínek přístupu k těmto povolání nebo 
pokud si členský stát nepřeje uvést svůj 
vnitrostátní systém kvalifikací do spojení 
s kvalifikacemi stanovenými v tomto 
společném rámci odborné přípravy.

Or. de

Odůvodnění

O tom, zda se zapojí do společného rámce odborné přípravy, by měly rozhodovat členské 
státy samy.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 35
Směrnice 2005/36/ES
Článek 49b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společné závěrečné zkoušky odborné 
přípravy

vypouští se

1. Pro účely tohoto článku se společnou 
závěrečnou zkouškou odborné přípravy 
rozumí zkouška způsobilosti posuzující 
schopnost odborníka vykonávat povolání 
ve všech členských státech, které toto 
povolání regulují. Úspěšné vykonání 
společné závěrečné zkoušky odborné 
přípravy povoluje přístup k dotyčným 
odborným činnostem a jejich výkon 
v daném členském státě za stejných 
podmínek, jaké platí pro držitele 
odborných kvalifikací, kteří jich nabyli 
v tomto členském státě.
2. Společná závěrečná zkouška odborné 
přípravy splňuje tyto podmínky:
a) ve srovnání s obecným systémem 
uznávání dokladů o odborné přípravě 
stanoveným v hlavě III kapitole I 
umožňuje společná závěrečná zkouška 
odborné přípravy pohybovat se po 
členských státech většímu počtu 
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odborníků;
b) dotyčné povolání je regulováno 
nejméně v jedné třetině všech členských 
států;
c) společná závěrečná zkouška odborné 
přípravy je vypracována řádným 
transparentním postupem včetně zapojení 
zúčastněných stran z členských států, 
v nichž povolání není regulováno;
d) společná závěrečná zkouška odborné 
přípravy umožňuje státním příslušníkům 
každého členského státu, aby se této 
zkoušky účastnili a podíleli se na 
praktické organizaci těchto zkoušek 
v členských státech, aniž by museli být 
členy jakékoliv profesní organizace nebo 
touto organizací evidováni
3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a, které se týkají podmínek 
této společné závěrečné zkoušky odborné 
přípravy.

Or. de

Odůvodnění

Společná závěrečná zkouška odborné přípravy představuje zásah do pravomocí členských 
států, a proto je nutné ji odmítnout.

Pozměňovací návrh 55

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

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

nezávisle na uznání odborných 
kvalifikací, avšak před poskytnutím 
přístupu k povolání.

Or. de

Odůvodnění

Vysokou míru ochrany pacientů a spotřebitelů lze zajistit pouze tehdy, mají-li odborníci ve 
zdravotnictví dostatečné jazykové znalosti. 

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 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, musí příslušné 
orgány provádět systematickou kontrolu 
jazykových znalostí všech dotyčných 
odborníků. Právo provádět kontrolu 
jazykových znalostí mohou členské státy 
udělit i dalším subjektům.

Or. de

Odůvodnění

Vysokou míru ochrany pacientů a spotřebitelů lze zajistit pouze tehdy, mají-li odborníci ve 
zdravotnictví dostatečné jazykové znalosti. Vzhledem k lidským a odborným zdrojům 
vnitrostátních organizací pacientů je však jejich zapojení zřejmě jen málo reálné.
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Pozměňovací návrh 57

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) všeobecný lékař s dokladem o dosažené 
kvalifikaci uvedeným 
v příloze V bodě 5.1.4;

a) lékaři s dokladem o dosažené kvalifikaci 
uvedeným v příloze V bodě 5.1.1, 5.1.3 a 
5.1.4;

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na bezpečnost pacienta by nemělo dojít k umělému oddělení odvětvových povolání 
ve zdravotnictví, u nichž se uplatňuje systém automatického uznávání kvalifikací, a odborníků 
ve zdravotnictví, u nichž jsou kvalifikace uznávány případ od případu. 

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56a – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odborný lékař s titulem uvedeným 
v příloze V bodě 5.1.3;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na bezpečnost pacienta by nemělo dojít k umělému oddělení odvětvových povolání 
ve zdravotnictví, u nichž se uplatňuje systém automatického uznávání kvalifikací, a odborníků 
ve zdravotnictví, u nichž jsou kvalifikace uznávány případ od případu. 

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56a – odst. 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) odvětvová povolání, která jsou 
podmíněna uznáním podle článku 10;

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na bezpečnost pacienta by nemělo dojít k umělému oddělení odvětvových povolání 
ve zdravotnictví, u nichž se uplatňuje systém automatického uznávání kvalifikací, a odborníků 
ve zdravotnictví, u nichž jsou kvalifikace uznávány případ od případu. 

Pozměňovací návrh 60

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) odborníci, na něž se nevztahuje 
směrnice 2006/123/ES a kteří mají vliv na 
veřejné zdraví a bezpečnost. 

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na bezpečnost pacienta by nemělo dojít k umělému oddělení odvětvových povolání 
ve zdravotnictví, u nichž se uplatňuje systém automatického uznávání kvalifikací, a odborníků 
ve zdravotnictví, u nichž jsou kvalifikace uznávány případ od případu. 

Pozměňovací návrh 61

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech nespadajících do působnosti 
směrnice 2006/123/ES, kdy odborník 

vypouští se
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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.

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na bezpečnost pacienta by nemělo dojít k umělému oddělení odvětvových povolání 
ve zdravotnictví, u nichž se uplatňuje systém automatického uznávání kvalifikací, a odborníků 
ve zdravotnictví, u nichž jsou kvalifikace uznávány případ od případu. 

Pozměňovací návrh 62

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předloží-li žadatel nesprávné informace 
nebo padělané doklady o dosažené 
odborné kvalifikaci, informuje o tom 
příslušný orgán orgány všech ostatních 
členských států. 

Or. de
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Odůvodnění

Výstražný mechanismus by měl mít na zřeteli i nebezpečí, k nimž může dojít v důsledku 
padělaných dokladů o dosažené kvalifikaci a nepravé totožnosti.


