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Poprawka 89
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Regina Bastos, Hans-Peter 
Mayer, Frank Engel, Othmar Karas, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Kluczowym elementem niskiego 
bezrobocia wśród młodzieży są dualne 
systemy szkolenia zawodowego.  Ze 
względu na odpowiednie dostosowanie do 
wymogów gospodarki umożliwiają one 
płynne przejście od szkolenia do pracy 
zawodowej.  Należy wzmocnić ich rolę nie 
tylko w niniejszej dyrektywie, lecz także 
uwzględnić je w innych europejskich 
aktach prawnych dotyczących 
ograniczenia bezrobocia wśród młodzieży.   
Ponadto przepisy dyrektywy 2005/36/WE 
nie powinny mieć wpływu na takie 
systemy szkolenia zawodowego i ich 
specyfikę. 

Or. de

Uzasadnienie

Dualne systemy szkolenia zawodowego poprzez wczesną integrację praktykantów z zakładami 
pracy wnoszą istotny wkład w zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży i zapewniają ich 
płynne przejście do życia zawodowego. Stosuje się je już w wielu państwach członkowskich. 
Również Komisja w swoim komunikacie COM(2012)299 wzywa do wzmocnienia roli 
dualnych systemów szkolenia zawodowego.

Poprawka 90
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W celu wspierania swobodnego 
przepływu specjalistów przy 

(3) Wprowadzenie dobrowolnej 
europejskiej legitymacji zawodowej będzie 
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równoczesnym zapewnieniu bardziej 
efektywnego i przejrzystego uznawania 
kwalifikacji konieczne jest wprowadzenie
europejskiej legitymacji zawodowej. W 
szczególności legitymacja ta jest niezbędna 
do ułatwienia czasowej mobilności i 
czasowego uznawania kwalifikacji w 
ramach systemu automatycznego 
uznawania kwalifikacji, a także do 
promowania uproszczonego procesu 
uznawania kwalifikacji w ramach systemu 
ogólnego. Legitymacja powinna być 
wydawana na wniosek specjalisty oraz po 
przedstawieniu niezbędnych dokumentów i 
przeprowadzeniu związanych z nimi 
procedur w zakresie przeglądu i 
weryfikacji przez właściwe organy. 
Funkcjonowanie legitymacji należy 
wesprzeć systemem wymiany informacji 
na rynku wewnętrznym (IMI) 
ustanowionym rozporządzeniem (UE) nr 
[…] w sprawie współpracy 
administracyjnej za pośrednictwem 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym23. Mechanizm ten powinien 
przyczynić się do zwiększenia synergii i 
zaufania wśród właściwych organów, 
jednocześnie eliminując powielanie pracy 
administracyjnej organów i zapewniając 
większą przejrzystość i pewność dla 
specjalistów. Procesowi ubiegania się o 
legitymację i wydawania jej należy nadać 
przejrzystą strukturę i należy uwzględnić w 
nim gwarancje i związane z nimi prawa do 
odwołania się dla wnioskodawców. 
Legitymacja i związane z nią schematy 
postępowania w ramach IMI powinny 
zapewnić integralność, autentyczność i 
poufność przechowywanych danych oraz 
uniknięcie bezprawnego i 
nieupoważnionego dostępu do informacji 
zapisanych na legitymacji i 
przechowywanych w systemie.

wspierało swobodny przepływ specjalistów 
przy równoczesnym zapewnieniu bardziej 
efektywnego i przejrzystego uznawania 
kwalifikacji. W szczególności legitymacja 
ta jest niezbędna do ułatwienia czasowej 
mobilności i czasowego uznawania 
kwalifikacji w ramach systemu 
automatycznego uznawania kwalifikacji, a 
także do promowania uproszczonego 
procesu uznawania kwalifikacji w ramach 
systemu ogólnego. Legitymacja powinna 
być wydawana na prośbę odpowiednich 
przedstawicielskich organizacji 
zawodowych, na wniosek specjalisty oraz 
po przedstawieniu niezbędnych 
dokumentów i przeprowadzeniu 
związanych z nimi procedur w zakresie 
przeglądu i weryfikacji przez właściwe 
organy. Funkcjonowanie legitymacji 
należy wesprzeć systemem wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym (IMI) 
ustanowionym rozporządzeniem (UE) nr 
[…] w sprawie współpracy 
administracyjnej za pośrednictwem 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym23. Mechanizm ten powinien 
przyczynić się do zwiększenia synergii i 
zaufania wśród właściwych organów, 
jednocześnie eliminując powielanie pracy 
administracyjnej organów i zapewniając 
większą przejrzystość i pewność dla 
specjalistów. Procesowi ubiegania się o 
legitymację i wydawania jej należy nadać 
przejrzystą strukturę i należy uwzględnić w 
nim gwarancje i związane z nimi prawa do 
odwołania się dla wnioskodawców. 
Legitymacja i związane z nią schematy 
postępowania w ramach IMI powinny 
zapewnić integralność, autentyczność i 
poufność przechowywanych danych oraz 
uniknięcie bezprawnego i 
nieupoważnionego dostępu do informacji 
zapisanych na legitymacji i 
przechowywanych w systemie.

Or. de
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Poprawka 91
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W celu wspierania swobodnego 
przepływu specjalistów przy 
równoczesnym zapewnieniu bardziej 
efektywnego i przejrzystego uznawania 
kwalifikacji konieczne jest wprowadzenie 
europejskiej legitymacji zawodowej. W 
szczególności legitymacja ta jest niezbędna 
do ułatwienia czasowej mobilności i 
czasowego uznawania kwalifikacji w 
ramach systemu automatycznego 
uznawania kwalifikacji, a także do 
promowania uproszczonego procesu 
uznawania kwalifikacji w ramach systemu 
ogólnego. Legitymacja powinna być 
wydawana na wniosek specjalisty oraz po 
przedstawieniu niezbędnych dokumentów i 
przeprowadzeniu związanych z nimi 
procedur w zakresie przeglądu i 
weryfikacji przez właściwe organy.
Funkcjonowanie legitymacji należy 
wesprzeć systemem wymiany informacji 
na rynku wewnętrznym (IMI) 
ustanowionym rozporządzeniem (UE) nr 
[…] w sprawie współpracy 
administracyjnej za pośrednictwem 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym23. Mechanizm ten powinien 
przyczynić się do zwiększenia synergii i 
zaufania wśród właściwych organów, 
jednocześnie eliminując powielanie pracy 
administracyjnej organów i zapewniając 
większą przejrzystość i pewność dla 
specjalistów. Procesowi ubiegania się o 
legitymację i wydawania jej należy nadać 
przejrzystą strukturę i należy uwzględnić w 
nim gwarancje i związane z nimi prawa do 
odwołania się dla wnioskodawców.
Legitymacja i związane z nią schematy 
postępowania w ramach IMI powinny 
zapewnić integralność, autentyczność i 

(3) W celu wspierania swobodnego 
przepływu specjalistów przy 
równoczesnym zapewnieniu bardziej 
efektywnego i przejrzystego uznawania 
kwalifikacji konieczne jest wprowadzenie 
europejskiej legitymacji zawodowej. W 
szczególności legitymacja ta jest niezbędna 
do ułatwienia uznawania kwalifikacji w 
ramach systemu automatycznego 
uznawania kwalifikacji, a także do 
promowania uproszczonego procesu 
uznawania kwalifikacji w ramach systemu 
ogólnego. Legitymacja powinna być 
wydawana na wniosek specjalisty oraz po 
przedstawieniu niezbędnych dokumentów i 
przeprowadzeniu związanych z nimi 
procedur w zakresie przeglądu i 
weryfikacji przez właściwe organy. Czas 
potrzebny na weryfikację wniosku o 
wydanie europejskiej legitymacji 
zawodowej będzie zależeć od danego 
zawodu. Dlatego należy przedsięwziąć 
projekty pilotażowe w celu określenia 
realistycznych terminów dla każdego 
zawodu. Te terminy powinny zostać 
podane przez Komisję do wiadomości 
publicznej, na przykład na portalu Twoja 
Europa i w ośrodkach wsparcia, o których 
mowa w art. 57b. Można dokonywać 
ekstrapolacji wyników tych projektów 
pilotażowych na podobne zawody. 
Funkcjonowanie legitymacji należy 
wesprzeć systemem wymiany informacji 
na rynku wewnętrznym (IMI) 
ustanowionym rozporządzeniem (UE) nr 
[…] w sprawie współpracy 
administracyjnej za pośrednictwem 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym23. Mechanizm ten powinien 
przyczynić się do zwiększenia synergii i 
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poufność przechowywanych danych oraz 
uniknięcie bezprawnego i 
nieupoważnionego dostępu do informacji 
zapisanych na legitymacji i 
przechowywanych w systemie.

zaufania wśród właściwych organów, 
jednocześnie eliminując powielanie pracy 
administracyjnej organów i zapewniając 
większą przejrzystość i pewność dla 
specjalistów. Procesowi ubiegania się o 
legitymację i wydawania jej należy nadać 
przejrzystą strukturę i należy uwzględnić w 
nim gwarancje i związane z nimi prawa do 
odwołania się dla wnioskodawców.
Legitymacja i związane z nią schematy 
postępowania w ramach IMI powinny 
zapewnić integralność, autentyczność i 
poufność przechowywanych danych oraz 
uniknięcie bezprawnego i
nieupoważnionego dostępu do informacji 
zapisanych na legitymacji i 
przechowywanych w systemie.

Or. en

Poprawka 92
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W celu wspierania swobodnego 
przepływu specjalistów przy 
równoczesnym zapewnieniu bardziej 
efektywnego i przejrzystego uznawania 
kwalifikacji konieczne jest wprowadzenie 
europejskiej legitymacji zawodowej. W 
szczególności legitymacja ta jest 
niezbędna do ułatwienia czasowej 
mobilności i czasowego uznawania 
kwalifikacji w ramach systemu 
automatycznego uznawania kwalifikacji, a 
także do promowania uproszczonego 
procesu uznawania kwalifikacji w ramach 
systemu ogólnego. Legitymacja powinna 
być wydawana na wniosek specjalisty oraz 
po przedstawieniu niezbędnych 
dokumentów i przeprowadzeniu 
związanych z nimi procedur w zakresie 

(3) W celu wspierania swobodnego 
przepływu specjalistów przy 
równoczesnym zapewnieniu bardziej 
efektywnego i przejrzystego uznawania 
kwalifikacji konieczne jest wprowadzenie
dobrowolnej europejskiej legitymacji 
zawodowej. W szczególności legitymacja 
ta może służyć ułatwianiu czasowej 
mobilności i czasowego uznawania 
kwalifikacji w ramach systemu 
automatycznego uznawania kwalifikacji, a 
także do promowania uproszczonego 
procesu uznawania kwalifikacji w ramach 
systemu ogólnego. Legitymacja powinna 
być wydawana na wniosek specjalisty oraz 
po przedstawieniu niezbędnych 
dokumentów i przeprowadzeniu 
związanych z nimi procedur w zakresie 
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przeglądu i weryfikacji przez właściwe 
organy. Funkcjonowanie legitymacji 
należy wesprzeć systemem wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym (IMI) 
ustanowionym rozporządzeniem (UE) nr 
[…] w sprawie współpracy 
administracyjnej za pośrednictwem 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym23. Mechanizm ten powinien 
przyczynić się do zwiększenia synergii i 
zaufania wśród właściwych organów, 
jednocześnie eliminując powielanie pracy 
administracyjnej organów i zapewniając 
większą przejrzystość i pewność dla 
specjalistów. Procesowi ubiegania się o 
legitymację i wydawania jej należy nadać 
przejrzystą strukturę i należy uwzględnić w 
nim gwarancje i związane z nimi prawa do 
odwołania się dla wnioskodawców.
Legitymacja i związane z nią schematy 
postępowania w ramach IMI powinny 
zapewnić integralność, autentyczność i 
poufność przechowywanych danych oraz 
uniknięcie bezprawnego i 
nieupoważnionego dostępu do informacji 
zapisanych na legitymacji i 
przechowywanych w systemie.

przeglądu i weryfikacji przez właściwe 
organy. Funkcjonowanie legitymacji 
należy wesprzeć systemem wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym (IMI) 
ustanowionym rozporządzeniem (UE) nr 
[…] w sprawie współpracy 
administracyjnej za pośrednictwem 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym23. Mechanizm ten powinien 
przyczynić się do zwiększenia synergii i 
zaufania wśród właściwych organów, 
jednocześnie eliminując powielanie pracy 
administracyjnej organów i zapewniając 
większą przejrzystość i pewność dla 
specjalistów. Procesowi ubiegania się o 
legitymację i wydawania jej należy nadać 
przejrzystą strukturę i należy uwzględnić w 
nim gwarancje i związane z nimi prawa do 
odwołania się dla wnioskodawców.
Legitymacja i związane z nią schematy 
postępowania w ramach IMI powinny 
zapewnić integralność, autentyczność i 
poufność przechowywanych danych oraz 
uniknięcie bezprawnego i 
nieupoważnionego dostępu do informacji 
zapisanych na legitymacji i 
przechowywanych w systemie.

Or. en

Poprawka 93
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W celu wspierania swobodnego 
przepływu specjalistów przy 
równoczesnym zapewnieniu bardziej 
efektywnego i przejrzystego uznawania 
kwalifikacji konieczne jest wprowadzenie 
europejskiej legitymacji zawodowej. W 
szczególności legitymacja ta jest niezbędna 
do ułatwienia czasowej mobilności i 

(3) W celu wspierania swobodnego 
przepływu specjalistów przy 
równoczesnym zapewnieniu bardziej 
efektywnego i przejrzystego uznawania 
kwalifikacji konieczne jest wprowadzenie 
europejskiej legitymacji zawodowej. W 
szczególności legitymacja ta jest niezbędna 
do ułatwienia czasowej mobilności i 
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czasowego uznawania kwalifikacji w 
ramach systemu automatycznego 
uznawania kwalifikacji, a także do 
promowania uproszczonego procesu 
uznawania kwalifikacji w ramach systemu 
ogólnego. Legitymacja powinna być 
wydawana na wniosek specjalisty oraz po 
przedstawieniu niezbędnych dokumentów i 
przeprowadzeniu związanych z nimi 
procedur w zakresie przeglądu i 
weryfikacji przez właściwe organy.
Funkcjonowanie legitymacji należy 
wesprzeć systemem wymiany informacji 
na rynku wewnętrznym (IMI) 
ustanowionym rozporządzeniem (UE) nr 
[…] w sprawie współpracy 
administracyjnej za pośrednictwem 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym23. Mechanizm ten powinien 
przyczynić się do zwiększenia synergii i 
zaufania wśród właściwych organów, 
jednocześnie eliminując powielanie pracy 
administracyjnej organów i zapewniając 
większą przejrzystość i pewność dla 
specjalistów. Procesowi ubiegania się o 
legitymację i wydawania jej należy nadać 
przejrzystą strukturę i należy uwzględnić w 
nim gwarancje i związane z nimi prawa do 
odwołania się dla wnioskodawców.
Legitymacja i związane z nią schematy 
postępowania w ramach IMI powinny 
zapewnić integralność, autentyczność i 
poufność przechowywanych danych oraz 
uniknięcie bezprawnego i 
nieupoważnionego dostępu do informacji 
zapisanych na legitymacji i 
przechowywanych w systemie.

czasowego uznawania kwalifikacji w 
ramach systemu automatycznego 
uznawania kwalifikacji, a także do 
promowania uproszczonego procesu 
uznawania kwalifikacji w ramach systemu 
ogólnego. Legitymacja powinna być 
wydawana na wniosek specjalisty oraz po 
przedstawieniu niezbędnych dokumentów i 
przeprowadzeniu związanych z nimi 
procedur w zakresie przeglądu i 
weryfikacji przez właściwe organy.
Funkcjonowanie legitymacji należy 
wesprzeć systemem wymiany informacji 
na rynku wewnętrznym (IMI) 
ustanowionym rozporządzeniem (UE) nr 
[…] w sprawie współpracy 
administracyjnej za pośrednictwem 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym23. Mechanizm ten powinien 
przyczynić się do zwiększenia synergii i 
zaufania wśród właściwych organów, 
jednocześnie eliminując powielanie pracy 
administracyjnej organów i zapewniając 
większą przejrzystość i pewność dla 
specjalistów. Procesowi ubiegania się o 
legitymację i wydawania jej należy nadać 
przejrzystą strukturę i należy uwzględnić w 
nim gwarancje i związane z nimi prawa do 
odwołania się dla wnioskodawców.
Legitymacja i związane z nią schematy 
postępowania w ramach IMI powinny 
zapewnić integralność, autentyczność i 
poufność przechowywanych danych oraz 
uniknięcie bezprawnego i 
nieupoważnionego dostępu do informacji 
zapisanych na legitymacji i 
przechowywanych w systemie. Uznawanie 
kwalifikacji zawodowych na podstawie 
legitymacji zawodowej powinno 
przestrzegać zasady, że obowiązek uznania 
kwalifikacji zawodowych spoczywa 
wyłącznie po stronie przyjmującego 
państwa członkowskiego.

Or. en
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Poprawka 94
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W celu wspierania swobodnego 
przepływu specjalistów przy 
równoczesnym zapewnieniu bardziej 
efektywnego i przejrzystego uznawania 
kwalifikacji konieczne jest wprowadzenie 
europejskiej legitymacji zawodowej. W 
szczególności legitymacja ta jest niezbędna 
do ułatwienia czasowej mobilności i 
czasowego uznawania kwalifikacji w 
ramach systemu automatycznego 
uznawania kwalifikacji, a także do 
promowania uproszczonego procesu 
uznawania kwalifikacji w ramach systemu 
ogólnego. Legitymacja powinna być 
wydawana na wniosek specjalisty oraz po 
przedstawieniu niezbędnych dokumentów i 
przeprowadzeniu związanych z nimi 
procedur w zakresie przeglądu i 
weryfikacji przez właściwe organy. 
Funkcjonowanie legitymacji należy 
wesprzeć systemem wymiany informacji 
na rynku wewnętrznym (IMI) 
ustanowionym rozporządzeniem (UE) nr 
[…] w sprawie współpracy 
administracyjnej za pośrednictwem 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym23. Mechanizm ten powinien 
przyczynić się do zwiększenia synergii i 
zaufania wśród właściwych organów, 
jednocześnie eliminując powielanie pracy 
administracyjnej organów i zapewniając 
większą przejrzystość i pewność dla 
specjalistów. Procesowi ubiegania się o 
legitymację i wydawania jej należy nadać 
przejrzystą strukturę i należy uwzględnić w 
nim gwarancje i związane z nimi prawa do 
odwołania się dla wnioskodawców. 
Legitymacja i związane z nią schematy 
postępowania w ramach IMI powinny 
zapewnić integralność, autentyczność i 

(3) W celu wspierania swobodnego 
przepływu specjalistów przy 
równoczesnym zapewnieniu bardziej 
efektywnego i przejrzystego uznawania 
kwalifikacji konieczne jest wprowadzenie 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
zwłaszcza dla zawodów objętych 
procedurą automatycznego uznawania, 
jeżeli przedstawiciele tych zawodów 
zgłoszą taki wniosek. W szczególności 
legitymacja ta jest niezbędna do ułatwienia 
czasowej mobilności i czasowego 
uznawania kwalifikacji w ramach systemu 
automatycznego uznawania kwalifikacji, a 
także do promowania uproszczonego 
procesu uznawania kwalifikacji w ramach 
systemu ogólnego. Legitymacja powinna 
być wydawana na wniosek specjalisty oraz 
po przedstawieniu niezbędnych 
dokumentów i przeprowadzeniu 
związanych z nimi procedur w zakresie 
przeglądu i weryfikacji przez właściwe 
organy. Funkcjonowanie legitymacji 
należy wesprzeć systemem wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym (IMI) 
ustanowionym rozporządzeniem (UE) nr 
[…] w sprawie współpracy 
administracyjnej za pośrednictwem 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym23. Mechanizm ten powinien 
przyczynić się do zwiększenia synergii i 
zaufania wśród właściwych organów, 
jednocześnie eliminując powielanie pracy 
administracyjnej organów i zapewniając 
większą przejrzystość i pewność dla 
specjalistów. Procesowi ubiegania się o 
legitymację i wydawania jej należy nadać 
przejrzystą strukturę i należy uwzględnić w 
nim gwarancje i związane z nimi prawa do 
odwołania się dla wnioskodawców. 
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poufność przechowywanych danych oraz 
uniknięcie bezprawnego i 
nieupoważnionego dostępu do informacji 
zapisanych na legitymacji i 
przechowywanych w systemie.

Legitymacja i związane z nią schematy 
postępowania w ramach IMI powinny 
zapewnić integralność, autentyczność i 
poufność przechowywanych danych oraz 
uniknięcie bezprawnego i 
nieupoważnionego dostępu do informacji 
zapisanych na legitymacji i 
przechowywanych w systemie.

Or. el

Uzasadnienie

Wyjaśnienie fakultatywnego charakteru wprowadzenia legitymacji zawodowej, głównie dla 
zawodów objętych procedurą automatycznego uznawania, jeżeli przedstawiciele tych 
zawodów zgłoszą taki wniosek.

Poprawka 95
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W celu wspierania swobodnego 
przepływu specjalistów przy 
równoczesnym zapewnieniu bardziej 
efektywnego i przejrzystego uznawania 
kwalifikacji konieczne jest wprowadzenie 
europejskiej legitymacji zawodowej. W 
szczególności legitymacja ta jest niezbędna 
do ułatwienia czasowej mobilności i 
czasowego uznawania kwalifikacji w 
ramach systemu automatycznego 
uznawania kwalifikacji, a także do 
promowania uproszczonego procesu 
uznawania kwalifikacji w ramach systemu 
ogólnego. Legitymacja powinna być 
wydawana na wniosek specjalisty oraz po 
przedstawieniu niezbędnych dokumentów i 
przeprowadzeniu związanych z nimi 
procedur w zakresie przeglądu i 
weryfikacji przez właściwe organy.
Funkcjonowanie legitymacji należy 
wesprzeć systemem wymiany informacji 

(3) W celu wspierania swobodnego 
przepływu specjalistów przy 
równoczesnym zapewnieniu bardziej 
efektywnego i przejrzystego uznawania 
kwalifikacji konieczne jest wprowadzenie 
europejskiej legitymacji zawodowej.
Europejska legitymacja zawodowa 
powinna być wykorzystywana wyłącznie 
jako narzędzie uznawania kwalifikacji 
zawodowych w innym państwie 
członkowskim, tak aby w pełni 
wykorzystać potencjał mobilności na 
jednolitym rynku, a nie jako środek 
regulowania i ograniczania przyznawania 
kwalifikacji w danym zawodzie. W 
szczególności legitymacja ta jest niezbędna 
do ułatwienia czasowej mobilności i 
czasowego uznawania kwalifikacji w 
ramach systemu automatycznego 
uznawania kwalifikacji, a także do 
promowania uproszczonego procesu 
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na rynku wewnętrznym (IMI) 
ustanowionym rozporządzeniem (UE) nr 
[…] w sprawie współpracy 
administracyjnej za pośrednictwem 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym23. Mechanizm ten powinien 
przyczynić się do zwiększenia synergii i 
zaufania wśród właściwych organów, 
jednocześnie eliminując powielanie pracy 
administracyjnej organów i zapewniając 
większą przejrzystość i pewność dla 
specjalistów. Procesowi ubiegania się o 
legitymację i wydawania jej należy nadać 
przejrzystą strukturę i należy uwzględnić w 
nim gwarancje i związane z nimi prawa do 
odwołania się dla wnioskodawców.
Legitymacja i związane z nią schematy 
postępowania w ramach IMI powinny 
zapewnić integralność, autentyczność i 
poufność przechowywanych danych oraz 
uniknięcie bezprawnego i 
nieupoważnionego dostępu do informacji 
zapisanych na legitymacji i 
przechowywanych w systemie.

uznawania kwalifikacji w ramach systemu 
ogólnego. Legitymacja powinna być 
wydawana na wniosek specjalisty oraz po 
przedstawieniu niezbędnych dokumentów i 
przeprowadzeniu związanych z nimi 
procedur w zakresie przeglądu i 
weryfikacji przez właściwe organy.
Funkcjonowanie legitymacji należy 
wesprzeć systemem wymiany informacji 
na rynku wewnętrznym (IMI) 
ustanowionym rozporządzeniem (UE) nr 
[…] w sprawie współpracy 
administracyjnej za pośrednictwem 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym23. Mechanizm ten powinien 
przyczynić się do zwiększenia synergii i 
zaufania wśród właściwych organów, 
jednocześnie eliminując powielanie pracy 
administracyjnej organów i zapewniając 
większą przejrzystość i pewność dla 
specjalistów. Procesowi ubiegania się o 
legitymację i wydawania jej należy nadać 
przejrzystą strukturę i należy uwzględnić w 
nim gwarancje i związane z nimi prawa do 
odwołania się dla wnioskodawców.
Legitymacja i związane z nią schematy 
postępowania w ramach IMI powinny 
zapewnić integralność, autentyczność i 
poufność przechowywanych danych oraz 
uniknięcie bezprawnego i 
nieupoważnionego dostępu do informacji 
zapisanych na legitymacji i 
przechowywanych w systemie.

Or. en

Poprawka 96
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Wprowadzenie legitymacji zawodowej 
powinno być dobrowolne, a jej wydanie 



PE496.438v01-00 12/121 AM\913241PL.doc

PL

powinno następować na wniosek danej 
grupy zawodowej. Wprowadzenie 
legitymacji zawodowej wymaga zgody 
dwóch trzecich państw członkowskich lub 
organizacji zawodowych reprezentujących 
dwie trzecie państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 97
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 
innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 
wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie, w tych szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. Jeżeli występuje 
nadrzędny interes publiczny, tak jak w
przypadku lekarzy lub innych 
pracowników służby zdrowia, państwo 
członkowskie powinno jednak mieć 
możliwość odmówienia udzielenia dostępu 
częściowego.

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 
innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 
wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie, w tych szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. W przypadku
wystąpienia nadrzędnych względów 
interesu publicznego, państwo 
członkowskie powinno jednak mieć 
możliwość odmówienia udzielenia dostępu 
częściowego.

Or. en
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Poprawka 98
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 
innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 
wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie, w tych szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. Jeżeli występuje 
nadrzędny interes publiczny, tak jak w 
przypadku lekarzy lub innych
pracowników służby zdrowia, państwo 
członkowskie powinno jednak mieć 
możliwość odmówienia udzielenia dostępu 
częściowego.

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 
innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 
wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie, w szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. Jeżeli występuje 
nadrzędny interes publiczny, państwo 
członkowskie powinno jednak mieć 
możliwość odmówienia udzielenia dostępu 
częściowego. Dostęp częściowy nie ma 
zastosowania do zawodów medycznych, 
które mają wpływ na bezpieczeństwo 
pacjenta lub publiczną opiekę zdrowotną.

Or. de

Poprawka 99
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 
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innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 
wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie, w tych szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. Jeżeli występuje 
nadrzędny interes publiczny, tak jak w
przypadku lekarzy lub innych 
pracowników służby zdrowia, państwo 
członkowskie powinno jednak mieć 
możliwość odmówienia udzielenia dostępu 
częściowego.

innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 
wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie, w tych szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. Jeżeli występuje 
nadrzędny interes publiczny, państwo 
członkowskie powinno jednak mieć 
możliwość odmówienia udzielenia dostępu 
częściowego. Dostępu częściowego nie 
udziela się w przypadku pracowników 
świadczących usługi zdrowotne lub usług 
w inny sposób związanych z opieką 
społeczną.

Or. en

Poprawka 100
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 
innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 
innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 
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wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie, w tych szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. Jeżeli występuje 
nadrzędny interes publiczny, tak jak w 
przypadku lekarzy lub innych 
pracowników służby zdrowia, państwo 
członkowskie powinno jednak mieć 
możliwość odmówienia udzielenia dostępu 
częściowego.

wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie, w tych szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. Jeżeli występuje 
nadrzędny interes publiczny, tak jak w 
przypadku lekarzy lub innych 
pracowników służby zdrowia bądź 
właściwej administracji wymiaru 
sprawiedliwości, państwo członkowskie 
powinno jednak mieć możliwość 
odmówienia udzielenia dostępu 
częściowego.

Or. de

Poprawka 101
Othmar Karas, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 
innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 
wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie, w tych szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. Jeżeli występuje 
nadrzędny interes publiczny, tak jak w 
przypadku lekarzy lub innych 
pracowników służby zdrowia, państwo 
członkowskie powinno jednak mieć 
możliwość odmówienia udzielenia dostępu 

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 
innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni
wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie, w tych szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. Jeżeli występuje 
nadrzędny interes publiczny, tak jak w 
przypadku lekarzy lub innych 
pracowników służby zdrowia lub też w 
przypadku notariuszy i prawników, 
państwo członkowskie powinno jednak 
mieć możliwość odmówienia udzielenia 
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częściowego. dostępu częściowego.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z orzeczeniami ETS „właściwe działanie wymiaru sprawiedliwości” może stanowić 
„nadrzędny interes publiczny” zgodnie z niniejszym punktem preambuły. Z uwagi na to, że 
notariusze i prawnicy w znacznym stopniu przyczyniają się do właściwego działania wymiaru 
sprawiedliwości, państwa członkowskie powinny mieć możliwość odmówienia udzielenia 
dostępu częściowego ww. zawodom.

Poprawka 102
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 
innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 
wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie, w tych szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. Jeżeli występuje 
nadrzędny interes publiczny, tak jak w
przypadku lekarzy lub innych 
pracowników służby zdrowia, państwo 
członkowskie powinno jednak mieć 
możliwość odmówienia udzielenia dostępu 
częściowego.

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 
innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 
wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie, w tych szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. W przypadku
wystąpienia nadrzędnych względów 
interesu publicznego, państwo 
członkowskie powinno jednak mieć 
możliwość odmówienia udzielenia dostępu 
częściowego. Częściowego dostępu nie 
udziela się zawodom związanym z opieką 
zdrowotną, które korzystają z 
automatycznego uznawania kwalifikacji 
zgodnie z wykazem w załączniku V.
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Or. en

Poprawka 103
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 
innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 
wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie, w tych szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. Jeżeli występuje 
nadrzędny interes publiczny, tak jak w
przypadku lekarzy lub innych 
pracowników służby zdrowia, państwo 
członkowskie powinno jednak mieć 
możliwość odmówienia udzielenia dostępu 
częściowego.

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 
innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 
wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie, w tych szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. Jeżeli występuje 
nadrzędny interes publiczny, państwo 
członkowskie powinno jednak mieć 
możliwość odmówienia udzielenia dostępu 
częściowego. Dostępu częściowego nie 
udziela się w przypadku zawodów, w 
których świadczy się usługi zdrowotne, lub 
zawodów w inny sposób związanych ze 
zdrowiem publicznym.

Or. en

Poprawka 104
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 
innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 
wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie, w tych szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. Jeżeli występuje 
nadrzędny interes publiczny, tak jak w 
przypadku lekarzy lub innych 
pracowników służby zdrowia, państwo 
członkowskie powinno jednak mieć 
możliwość odmówienia udzielenia dostępu 
częściowego.

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 
innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 
wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie, w tych szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. Państwo 
członkowskie informuje Komisję przed 
podjęciem takiej decyzji w celu ułatwienia 
pełnego wdrożenia tego przepisu i 
zagwarantowania jego jednolitego 
stosowania w całej Unii. Jeżeli występuje 
nadrzędny interes publiczny, państwo 
członkowskie powinno jednak mieć 
możliwość odmówienia udzielenia dostępu 
częściowego. Częściowego dostępu nie 
stosuje się do zawodów objętych systemem 
automatycznego uznawania na podstawie 
koordynacji minimalnych wymogów w 
zakresie kształcenia lub wspólnych zasad 
dotyczących kształcenia.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest dopilnowanie informowania Komisji o decyzjach w sprawie odmowy częściowego 
dostępu i uzasadnieniach tych decyzji, aby mogła ona zapewnić pełne, prawidłowe i jednolite 
stosowanie tego postanowienia. Patrz odpowiedni artykuł.

Poprawka 105
Robert Rochefort
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 
innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 
wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie, w tych szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. Jeżeli występuje 
nadrzędny interes publiczny, tak jak w 
przypadku lekarzy lub innych 
pracowników służby zdrowia, państwo 
członkowskie powinno jednak mieć 
możliwość odmówienia udzielenia dostępu 
częściowego.

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 
innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 
wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. W przypadku 
zawodów związanych z dziedziną zdrowia 
publicznego, bezpieczeństwa lub 
monitorowania zdrowia, dane państwo 
członkowskie może odmówić częściowego 
dostępu do zawodów w tych dziedzinach,
jeżeli uzna, że jakość świadczonych usług 
jest niższa. Jeżeli występuje nadrzędny 
interes publiczny, państwo członkowskie 
powinno zawsze mieć możliwość 
odmówienia udzielenia dostępu 
częściowego.

Or. fr

Poprawka 106
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 
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innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 
wniosek, przyjmujące państwo
członkowskie, w tych szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. Jeżeli występuje 
nadrzędny interes publiczny, tak jak w 
przypadku lekarzy lub innych 
pracowników służby zdrowia, państwo 
członkowskie powinno jednak mieć 
możliwość odmówienia udzielenia dostępu 
częściowego.

innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 
wniosek, przyjmujące państwa
członkowskie, które przewidują taką 
możliwość, mogą w tych szczególnych 
okolicznościach udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. Jeżeli występuje 
nadrzędny interes publiczny, tak jak w 
przypadku lekarzy lub innych 
pracowników służby zdrowia, a także w 
przypadku zawodów o szczególnej 
specyfice geograficznej, państwo 
członkowskie powinno jednak mieć 
możliwość odmówienia udzielenia dostępu 
częściowego.

Or. el

Uzasadnienie

Z przyczyn dotyczących m.in. zdrowia i bezpieczeństwa publicznego państwa członkowskie 
mają obowiązek sprawdzić, w jakich zawodach mogą zezwolić na częściowy dostęp.

Poprawka 107
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 
innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 
innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
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państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 
wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie, w tych szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. Jeżeli występuje 
nadrzędny interes publiczny, tak jak w 
przypadku lekarzy lub innych 
pracowników służby zdrowia, państwo 
członkowskie powinno jednak mieć 
możliwość odmówienia udzielenia dostępu 
częściowego.

państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 
wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie, w tych szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. Jeżeli występuje 
nadrzędny interes publiczny, tak jak w 
przypadku lekarzy lub innych 
pracowników służby zdrowia, lub ze 
względu na specyfikę obszaru, państwo 
członkowskie powinno jednak mieć 
możliwość odmówienia udzielenia dostępu 
częściowego.

Or. en

Poprawka 108
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Stosowanie dostępu częściowego w tej 
dyrektywie zgodnie z orzecznictwem 
Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości nie powinno w żadnym 
wypadku zakładać pozbawienia partnerów 
społecznych w tym sektorze prawa do 
organizowania się. 

Or. en

Poprawka 109
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Ze względu na fakt, że notariusze są 
powoływani przez organy publiczne i w 
związku z tym realizują cel w interesie 
ogólnym, to jest gwarantują zgodność z 
prawem i pewność prawa dokumentów 
przedstawionych przez osoby prywatne, 
nie są oni objęci niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 110
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) (iia) Pojęcie „nadrzędnego interesu 
publicznego”, do którego odnoszą się 
niektóre przepisy niniejszej dyrektywy, 
zostało ukształtowane przez Trybunał 
Sprawiedliwości w jego orzecznictwie 
dotyczącym art. 49 i 56 Traktatu i może 
ono podlegać dalszej ewolucji. Pojęcie to, 
zgodnie z wykładnią Trybunału 
Sprawiedliwości obejmuje między innymi 
następujące elementy: porządek 
publiczny, bezpieczeństwo publiczne i 
zdrowie publiczne, w rozumieniu art. 52 i 
62 Traktatu;

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie „nadrzędnego interesu publicznego”, do którego odnoszą się niektóre przepisy 
niniejszej dyrektywy, stanowi znaną zasadę, która obejmuje służbę zdrowia, ale również 
szeroki wachlarz innych zagadnień. Proponuje się wykorzystanie tej definicji zaczerpniętej z 
definicji w dyrektywie 2006/123/WE w celu wyjaśnienia intencji ustawodawcy co do tego 
pojęcia.
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Poprawka 111
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Tymczasowe i okazjonalne świadczenie 
usług w państwach członkowskich 
powinno podlegać zabezpieczeniom, 
szczególnie wymogowi posiadania co 
najmniej dwuletniego wcześniejszego 
doświadczenia zawodowego, w interesie 
ochrony lokalnych konsumentów w 
przyjmującym państwie członkowskim, 
jeżeli zawód ten nie jest regulowany w 
rodzimym państwie członkowskim.
Zabezpieczenia te nie są jednak konieczne, 
jeżeli konsumenci posiadający miejsce 
zwykłego pobytu w państwie 
członkowskim siedziby danego specjalisty 
wybrali już takiego specjalistę i jeżeli 
sytuacja ta nie ma żadnego wpływu na 
zdrowie lub bezpieczeństwo osób trzecich 
w przyjmującym państwie członkowskim.

(5) Tymczasowe i okazjonalne świadczenie 
usług w państwach członkowskich 
powinno podlegać zabezpieczeniom, 
szczególnie wymogowi posiadania co 
najmniej dwuletniego wcześniejszego 
doświadczenia zawodowego, w interesie 
ochrony lokalnych konsumentów w 
przyjmującym państwie członkowskim, 
jeżeli zawód ten nie jest regulowany w 
rodzimym państwie członkowskim.
Zabezpieczenia te nie są jednak konieczne, 
jeżeli konsumenci posiadający miejsce 
zwykłego pobytu w państwie 
członkowskim siedziby danego specjalisty 
wybrali już takiego specjalistę i jeżeli 
sytuacja ta nie ma żadnego wpływu na 
zdrowie lub bezpieczeństwo osób trzecich 
w przyjmującym państwie członkowskim.
System tymczasowej mobilności nie 
powinien być stosowany zamiast systemu 
pełnego uznania zgodnie z art. 7. W 
związku z tym jeżeli specjalista 
posiadający czasowy dostęp pragnie 
świadczyć usługi przez okres ponad 
jednego roku bez przerwy, musi on złożyć 
oświadczenie, o którym mowa w art. 7.

Or. en

Poprawka 112
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Warunki uznania dotyczące 
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mobilności tymczasowej nie powinny 
zastępować warunków uznania 
dotyczących mobilności długoterminowej. 
W celu zlikwidowania luki prawnej, dzięki 
której kwalifikacje specjalistów zostają 
uznane za pośrednictwem lżejszego, 
tymczasowego systemu mobilności, a 
specjaliści ci świadczą usługi 
bezterminowo, mobilność tymczasowa 
zostanie ograniczona do jednego roku 
stałego świadczenia usług na całym 
terytorium Unii Europejskiej. W roku 
kolejnym kwalifikacje specjalisty muszą 
zostać uznane w pełni za pomocą art. 4b 
lub tytułu III. Wyjątek stanowią 
usługodawcy, którzy regularnie świadczą 
usługi w innym państwie członkowskim 
przez okres krótszy niż rok. Komisja jest 
proszona o sporządzenia wykazu takich 
zawodów za pośrednictwem aktów 
delegowanych zgodnie z art. 58a (nowy) i 
o publikację tego wykazu. 

Or. en

Poprawka 113
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zakres stosowania dyrektywy 
2005/36/WE powinien obejmować również 
notariuszy. W przypadku wniosków o 
uznanie kwalifikacji do celów 
prowadzenia działalności państwa 
członkowskie powinny być w stanie 
nakazać przeprowadzenie niezbędnych 
testów umiejętności lub odbycie stażu 
adaptacyjnego w celu uniknięcia 
przypadków dyskryminacji w ramach 
krajowych procedur wyboru i nominacji. 
W przypadku swobodnego świadczenia 
usług notariusze nie powinni mieć 

skreślony
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możliwości sporządzania dokumentów 
urzędowych ani przeprowadzania innych 
czynności w zakresie uwierzytelnienia 
wymagających pieczęci przyjmującego 
państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 114
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zakres stosowania dyrektywy
2005/36/WE powinien obejmować również 
notariuszy. W przypadku wniosków o 
uznanie kwalifikacji do celów 
prowadzenia działalności państwa 
członkowskie powinny być w stanie 
nakazać przeprowadzenie niezbędnych 
testów umiejętności lub odbycie stażu 
adaptacyjnego w celu uniknięcia 
przypadków dyskryminacji w ramach 
krajowych procedur wyboru i nominacji. 
W przypadku swobodnego świadczenia 
usług notariusze nie powinni mieć 
możliwości sporządzania dokumentów 
urzędowych ani przeprowadzania innych 
czynności w zakresie uwierzytelnienia 
wymagających pieczęci przyjmującego 
państwa członkowskiego.

(7) Dyrektywa 2005/36/WE nie powinna 
mieć zastosowania do notariuszy.
Większość państw członkowskich 
uregulowała zawód notariusza w ramach 
organizacji własnego systemu 
sądownictwa jako niezależny urząd 
publiczny kierujący się interesem 
publicznym o czasem bardzo różnym 
zakresie zadań. Założenia dyrektywy 
2005/36/WE, w szczególności dotyczące 
swobodnego przepływu usług, są jednak 
sprzeczne z powyższą rolą notariusza jako 
urzędnika państwowego włączonego w 
system sądownictwa.

Or. de

Poprawka 115
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zakres stosowania dyrektywy
2005/36/WE powinien obejmować również 
notariuszy. W przypadku wniosków o 
uznanie kwalifikacji do celów prowadzenia 
działalności państwa członkowskie 
powinny być w stanie nakazać 
przeprowadzenie niezbędnych testów 
umiejętności lub odbycie stażu 
adaptacyjnego w celu uniknięcia 
przypadków dyskryminacji w ramach 
krajowych procedur wyboru i nominacji. 
W przypadku swobodnego świadczenia 
usług notariusze nie powinni mieć 
możliwości sporządzania dokumentów 
urzędowych ani przeprowadzania innych 
czynności w zakresie uwierzytelnienia 
wymagających pieczęci przyjmującego 
państwa członkowskiego.

(7) Dyrektywa 2005/36/WE nie powinna 
mieć zastosowania do zawodu notariusza 
w odniesieniu do wniosków o uznanie 
kwalifikacji do celów prowadzenia 
działalności lub swobodnego świadczenia 
usług w innym państwie członkowskim.

Or. fr

Poprawka 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zakres stosowania dyrektywy 
2005/36/WE powinien obejmować również 
notariuszy. W przypadku wniosków o 
uznanie kwalifikacji do celów prowadzenia 
działalności państwa członkowskie 
powinny być w stanie nakazać 
przeprowadzenie niezbędnych testów 
umiejętności lub odbycie stażu 
adaptacyjnego w celu uniknięcia 
przypadków dyskryminacji w ramach 
krajowych procedur wyboru i nominacji.
W przypadku swobodnego świadczenia 
usług notariusze nie powinni mieć
możliwości sporządzania dokumentów 

(7) Zakres stosowania dyrektywy 
2005/36/WE powinien obejmować również 
notariuszy. W przypadku wniosków o 
uznanie kwalifikacji do celów prowadzenia 
działalności państwa członkowskie 
powinny być w stanie nakazać 
przeprowadzenie niezbędnych testów 
umiejętności lub odbycie stażu 
adaptacyjnego w celu uniknięcia 
przypadków dyskryminacji w ramach 
krajowych procedur wyboru i nominacji.
Ten środek wyrównawczy nie zwalnia 
wnioskodawcy z pozostałych wymogów w 
procesie naboru i powoływania na 
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urzędowych ani przeprowadzania innych 
czynności w zakresie uwierzytelnienia
wymagających pieczęci przyjmującego 
państwa członkowskiego.

stanowiska notariusza w przyjmującym 
państwie członkowskim. Ze względu na 
ich szczególną rolę jako osób zajmujących 
urzędy publiczne, które są uprawnione do 
i mają obowiązek wykonywania 
określonych funkcji publicznych w 
rodzimym państwie członkowskim,
notariusze nie mają możliwości 
sporządzania dokumentów urzędowych ani 
przeprowadzania innych czynności w 
zakresie uwierzytelnienia lub innych 
funkcji sądowych w ramach swobodnego 
świadczenia usług.

Or. en

Uzasadnienie

Użycie pieczęci państwa członkowskiego ogranicza się do terytorium tego państwa i nie może 
zostać rozszerzone z uwagi na swobodne świadczenie usług. Biorąc pod uwagę, że kwestia 
sporządzania dokumentów urzędowych i ich wzajemnego uznawanie musi być regulowana na 
podstawie art. 81 TFUE, ograniczenie dotyczące notariuszy podlega orzeczeniom ETS. „Inne 
czynności w zakresie uwierzytelnienia” obejmują czynności związane z legalizacją oraz 
funkcje sądowe, które są prowadzone w imieniu organów sądowych państwa członkowskiego. 

Poprawka 117
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu stosowania mechanizmu 
uznawania w ramach systemu ogólnego 
konieczne jest zgrupowanie różnych 
krajowych programów kształcenia i 
szkolenia na różnych poziomach. Poziomy 
te są określone jedynie w związku z 
funkcjonowaniem systemu ogólnego i nie 
powinny mieć wpływu ani na krajowe 
struktury kształcenia i szkolenia ani na 
uprawnienia państw członkowskich w tej 
dziedzinie, w tym na politykę krajową w 
zakresie wdrażania europejskich ram 
kwalifikacji. Rozwiązanie to może to 

(8) W celu stosowania mechanizmu 
uznawania w ramach systemu ogólnego 
konieczne jest zgrupowanie różnych 
krajowych programów kształcenia i 
szkolenia na różnych poziomach. Poziomy 
te są określone jedynie w związku z 
funkcjonowaniem systemu ogólnego i nie 
powinny mieć wpływu ani na krajowe 
struktury kształcenia i szkolenia ani na
uprawnienia państw członkowskich w tej 
dziedzinie, w tym na politykę krajową w 
zakresie wdrażania europejskich ram 
kwalifikacji. Rozwiązanie to może to 
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stanowić narzędzie do propagowania 
przejrzystości i porównywalności 
kwalifikacji oraz przydatne dodatkowe 
źródło informacji dla właściwych organów 
badających świadectwa uznania 
kwalifikacji wydane w innych państwach 
członkowskich. Poziomy ustalone na 
potrzeby funkcjonowania systemu 
ogólnego co do zasady nie powinny być w 
dalszym ciągu stosowane jako kryterium 
służące wyłączaniu obywateli Unii z 
zakresu stosowania dyrektywy 
2005/36/WE, jeżeli byłoby to sprzeczne z 
zasadą uczenia się przez całe życie.

stanowić narzędzie do propagowania 
przejrzystości i porównywalności 
kwalifikacji oraz przydatne dodatkowe 
źródło informacji dla właściwych organów 
badających świadectwa uznania 
kwalifikacji wydane w innych państwach 
członkowskich.

Or. de

Poprawka 118
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu stosowania mechanizmu 
uznawania w ramach systemu ogólnego 
konieczne jest zgrupowanie różnych 
krajowych programów kształcenia i 
szkolenia na różnych poziomach. Poziomy 
te są określone jedynie w związku z 
funkcjonowaniem systemu ogólnego i nie 
powinny mieć wpływu ani na krajowe 
struktury kształcenia i szkolenia ani na 
uprawnienia państw członkowskich w tej 
dziedzinie, w tym na politykę krajową w 
zakresie wdrażania europejskich ram 
kwalifikacji. Rozwiązanie to może to 
stanowić narzędzie do propagowania 
przejrzystości i porównywalności 
kwalifikacji oraz przydatne dodatkowe 
źródło informacji dla właściwych organów 
badających świadectwa uznania 
kwalifikacji wydane w innych państwach 
członkowskich. Poziomy ustalone na 
potrzeby funkcjonowania systemu 

(8) W celu stosowania mechanizmu 
uznawania w ramach systemu ogólnego 
konieczne jest zgrupowanie różnych 
krajowych programów kształcenia i 
szkolenia na różnych poziomach. Poziomy 
te są określone jedynie w związku z 
funkcjonowaniem systemu ogólnego i nie 
powinny mieć wpływu ani na krajowe 
struktury kształcenia i szkolenia ani na 
uprawnienia państw członkowskich w tej 
dziedzinie, w tym na politykę krajową w 
zakresie wdrażania europejskich ram 
kwalifikacji. Rozwiązanie to może to 
stanowić narzędzie do propagowania 
przejrzystości i porównywalności 
kwalifikacji oraz przydatne dodatkowe 
źródło informacji dla właściwych organów 
badających świadectwa uznania 
kwalifikacji wydane w innych państwach 
członkowskich.
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ogólnego co do zasady nie powinny być w 
dalszym ciągu stosowane jako kryterium 
służące wyłączaniu obywateli Unii z 
zakresu stosowania dyrektywy 
2005/36/WE, jeżeli byłoby to sprzeczne z 
zasadą uczenia się przez całe życie.

Or. de

Poprawka 119
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu stosowania mechanizmu 
uznawania w ramach systemu ogólnego 
konieczne jest zgrupowanie różnych 
krajowych programów kształcenia i 
szkolenia na różnych poziomach. Poziomy 
te są określone jedynie w związku z 
funkcjonowaniem systemu ogólnego i nie 
powinny mieć wpływu ani na krajowe 
struktury kształcenia i szkolenia ani na 
uprawnienia państw członkowskich w tej 
dziedzinie, w tym na politykę krajową w 
zakresie wdrażania europejskich ram 
kwalifikacji. Rozwiązanie to może to 
stanowić narzędzie do propagowania 
przejrzystości i porównywalności 
kwalifikacji oraz przydatne dodatkowe 
źródło informacji dla właściwych organów 
badających świadectwa uznania 
kwalifikacji wydane w innych państwach 
członkowskich. Poziomy ustalone na 
potrzeby funkcjonowania systemu 
ogólnego co do zasady nie powinny być w 
dalszym ciągu stosowane jako kryterium 
służące wyłączaniu obywateli Unii z 
zakresu stosowania dyrektywy 
2005/36/WE, jeżeli byłoby to sprzeczne z 
zasadą uczenia się przez całe życie.

(8) W celu stosowania mechanizmu 
uznawania w ramach systemu ogólnego 
konieczne jest zgrupowanie różnych 
krajowych programów kształcenia i 
szkolenia na różnych poziomach. Poziomy 
te są określone jedynie w związku z 
funkcjonowaniem systemu ogólnego i nie 
powinny mieć wpływu ani na krajowe 
struktury kształcenia i szkolenia ani na 
uprawnienia państw członkowskich w tej 
dziedzinie, w tym na politykę krajową w 
zakresie wdrażania europejskich ram 
kwalifikacji. Komisja powinna 
przedstawić ocenę, wraz z propozycjami, w 
stosownych przypadkach, dotyczącymi 
możliwości dostosowania poziomów 
określonych w niniejszej dyrektywie i tych 
z europejskich ram kwalifikacji w ciągu 
dwóch lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy. Ta ocena powinna również 
zawierać propozycje nadania 
europejskiemu systemowi transferu i 
akumulacji punktów definicji prawnej w 
dorobku Wspólnoty. Rozwiązanie to może 
to stanowić narzędzie do propagowania 
przejrzystości i porównywalności 
kwalifikacji oraz przydatne dodatkowe 
źródło informacji dla właściwych organów 
badających świadectwa uznania 
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kwalifikacji wydane w innych państwach 
członkowskich. Poziomy ustalone na 
potrzeby funkcjonowania systemu 
ogólnego co do zasady nie powinny być w 
dalszym ciągu stosowane jako kryterium 
służące wyłączaniu obywateli Unii z 
zakresu stosowania dyrektywy 
2005/36/WE, jeżeli byłoby to sprzeczne z 
zasadą uczenia się przez całe życie.

Or. en

Poprawka 120
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. el
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Uzasadnienie

W wielu przypadkach uczenie się przez całe życie nie odbywa się w ramach formalnego 
systemu kształcenia i szkolenia i prowadzi do wydania świadectw, których ocena może być 
niemożliwa.

Poprawka 121
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) System automatycznego uznawania 
kwalifikacji w oparciu o zharmonizowane 
minimalne wymogi w zakresie kształcenia 
zależy od terminowego zgłaszania przez 
państwa członkowskie nowych lub 
zmienionych dokumentów 
potwierdzających posiadanie kwalifikacji i 
ich publikacji przez Komisję. W 
przeciwnym razie osoby posiadające takie 
kwalifikacje nie mają żadnych gwarancji, 
że mogą korzystać z automatycznego 
uznawania kwalifikacji. W celu 
zwiększenia przejrzystości i ułatwienia 
badania nowo zgłoszonych tytułów 
państwa członkowskie powinny wyznaczyć 
odpowiedni organ, np. radę ds. 
akredytacji lub ministerstwo, w celu 
zbadania każdego zgłoszenia i 
przedstawiania Komisji sprawozdania 
dotyczącego zgodności z dyrektywą 
2005/36/WE.

(12) System automatycznego uznawania 
kwalifikacji w oparciu o zharmonizowane 
minimalne wymogi w zakresie kształcenia 
zależy od terminowego zgłaszania przez 
państwa członkowskie nowych lub 
zmienionych dokumentów 
potwierdzających posiadanie kwalifikacji i 
ich publikacji przez Komisję. W 
przeciwnym razie osoby posiadające takie 
kwalifikacje nie mają żadnych gwarancji, 
że mogą korzystać z automatycznego
uznawania kwalifikacji. W celu 
zwiększenia przejrzystości i ułatwienia 
badania nowo zgłoszonych tytułów 
państwa członkowskie powinny 
przekazywać Komisji sprawozdanie 
dotyczące zgodności z dyrektywą 
2005/36/WE.

Or. de

Poprawka 122
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W przypadku automatycznego 
uznawania kwalifikacji na podstawie 
zharmonizowanych minimalnych 
wymogów w zakresie kształcenia dla 
pracowników służby zdrowia państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przyznania częściowego zwolnienia 
osobom, poza lekarzami weterynarii, które 
odbyły część kształcenia na kursach o co 
najmniej równoważnym poziomie i w 
przypadku gdy ta część kształcenia została 
już ukończona.
Częściowe zwolnienia nie powinny 
zazwyczaj przekraczać jednego roku 
akademickiego lub 60 punktów, w 
przypadku gdy do ukończenia jednego 
roku akademickiego wymaganych jest 60 
punktów. W drodze wyjątku częściowe 
zwolnienie może zostać przedłużone do 
dwóch lat akademickich lub 120 punktów.
Przy rozpatrywaniu częściowych zwolnień 
z kursów państwa członkowskie dokonują 
pełnej analizy wpływu na bezpieczeństwo 
pacjentów. 

Or. en

Uzasadnienie

Zharmonizowane minimalne wymogi w zakresie kształcenia powinny być wystarczająco 
elastyczne, aby uniknąć nadmiernego ograniczania możliwości państw członkowskich 
dotyczących organizacji własnych systemów kształcenia. Częściowe zwolnienia powinny być 
uwzględniane w przypadku uprzedniego ukończenia właściwego kształcenia.

Poprawka 123
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W celu zwiększenia mobilności 
pracowników służby zdrowia, a 
jednocześnie promowania uczenia się 
przez całe życie i kształcenia ustawicznego 
w interesie pacjentów, konieczne jest 
stworzenie ram stopniowego uznawania 
ustawicznego kształcenia i procedur 
dotyczących szkoleń pomiędzy państwami 
członkowskimi za pomocą wymiany 
informacji i najlepszych praktyk pomiędzy 
państwami członkowskimi. W tym celu 
właściwe organy państw członkowskich 
składają do Komisji i do innych państw 
członkowskich publicznie dostępne 
sprawozdania na temat procedur 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
dotyczących pracowników służby zdrowia.

Or. en

Poprawka 124
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



PE496.438v01-00 34/121 AM\913241PL.doc

PL

być zatem warunkowane ukończeniem
przez kandydatów co najmniej 
dwunastoletniego kształcenia ogólnego lub 
zdaniem przez nich egzaminu na 
odpowiednim poziomie.

od państw członkowskich, których celem 
jest podniesienie poziomu kwalifikacji i 
kompetencji w tych zawodach przez
przedłużenie okresu kształcenia ogólnego
przed dopuszczeniem do dwunastoletniego 
kształcenia lub zdaniem przez kandydatów
egzaminu na odpowiednim poziomie.

Or. en

Poprawka 125
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 126
Barbara Weiler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) W zawodzie pielęgniarskim i 
położniczym w ostatnich trzydziestu latach 
zaszły znaczne zmiany: społeczna opieka 
zdrowotna, stosowanie bardziej złożonych 
terapii oraz nieustanny rozwój technologii 
skutkują większą odpowiedzialnością 
pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych. Aby 
osoby uczące się pielęgniarstwa i osoby 
uczące się położnictwa były dobrze 
przygotowane do zaspokajania tego 
rodzaju złożonych potrzeb w obszarze 
opieki zdrowotnej, muszą one posiadać 
solidne wykształcenie ogólne przed 
podjęciem takiego kształcenia. Podjęcie 
kształcenia w tych dziedzinach powinno 
być zatem warunkowane ukończeniem 
przez kandydatów co najmniej 
dwunastoletniego kształcenia ogólnego lub 
zdaniem przez nich egzaminu na 
odpowiednim poziomie. Państwa 
członkowskie muszą zapewnić możliwość 
przechodzenia z jednego poziomu na inny 
i rozwój kariery zawodowej w przypadku 
zawodów medycznych.

Or. de

Poprawka 127
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W zawodzie pielęgniarskim i 
położniczym w ostatnich trzydziestu latach 
zaszły znaczne zmiany: społeczna opieka 
zdrowotna, stosowanie bardziej złożonych 
terapii oraz nieustanny rozwój technologii 
skutkują większą odpowiedzialnością 

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

pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych. Aby 
osoby uczące się pielęgniarstwa i osoby 
uczące się położnictwa były dobrze 
przygotowane do zaspokajania tego 
rodzaju złożonych potrzeb w obszarze 
opieki zdrowotnej, muszą one posiadać 
solidne wykształcenie ogólne przed 
podjęciem takiego kształcenia.

Or. de

Poprawka 128
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) W zawodzie pielęgniarskim i 
położniczym w ostatnich trzydziestu latach 
zaszły znaczne zmiany: społeczna opieka 
zdrowotna, stosowanie bardziej złożonych 
terapii oraz nieustanny rozwój technologii 
skutkują większą odpowiedzialnością 
pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych. Aby 
osoby uczące się pielęgniarstwa i osoby 
uczące się położnictwa były dobrze 
przygotowane do zaspokajania tego 
rodzaju złożonych potrzeb w obszarze 
opieki zdrowotnej, muszą one posiadać 
solidne wykształcenie ogólne, jednak 
decydujące znacznie mają jakość i 
program kształcenia, które muszą być 
nieustannie dostosowywane do 
pojawiających się wyzwań.
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Or. de

Uzasadnienie

Dyrektywa koordynuje minimalne wymogi w zakresie kształcenia. Wymogi te ulegają już 
zaostrzeniu – np. w przypadku lekarzy – w wyniku kumulacji lat i godzin w art. 31 ust. 3 
akapit pierwszy. Jak w przypadku lekarzy, gdzie uwzględnienie różnych systemów kształcenia 
w państwach członkowskich odbywa się w formie obniżenia liczby lat minimalnego okresu 
kształcenia, tak też w odniesieniu do pielęgniarek i pielęgniarzy odpowiedzialnych za opiekę 
ogólną konieczne jest uwzględnienie różnych systemów kształcenia w państwach 
członkowskich.

Poprawka 129
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W celu uproszczenia systemu 
automatycznego uznawania specjalności 
medycznych i lekarsko-dentystycznych 
specjalności te powinny zostać objęte 
zakresem stosowania dyrektywy 
2005/36/WE, jeżeli występują one w 
przynajmniej jednej trzeciej państw 
członkowskich.

(16) W celu uproszczenia systemu 
automatycznego uznawania wszystkich
specjalności medycznych, dentystycznych, 
farmaceutycznych i weterynaryjnych,
specjalności te powinny zostać objęte 
zakresem stosowania dyrektywy 
2005/36/WE, jeżeli występują one w 
przynajmniej jednej trzeciej państw 
członkowskich.

Or. fr

Poprawka 130
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W celu uproszczenia systemu 
automatycznego uznawania specjalności 
medycznych i lekarsko-dentystycznych
specjalności te powinny zostać objęte 
zakresem stosowania dyrektywy 

(16) W celu uproszczenia systemu 
automatycznego uznawania specjalności 
medycznych, lekarsko-dentystycznych, 
weterynaryjnych i farmaceutycznych
specjalności te powinny zostać objęte 
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2005/36/WE, jeżeli występują one w 
przynajmniej jednej trzeciej państw 
członkowskich.

zakresem stosowania dyrektywy 
2005/36/WE, jeżeli występują one w 
przynajmniej jednej trzeciej państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 131
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Mobilność pracowników służby 
zdrowia powinna również zostać 
rozpatrzona w szerszym kontekście 
europejskich pracowników służby 
zdrowia, do których zastosowanie 
powinna mieć specjalna strategia 
opracowana na szczeblu europejskim i we 
współpracy z państwami członkowskimi, 
tak aby zagwarantować jak najwyższy 
poziom ochrony pacjentów i 
konsumentów, utrzymując jednocześnie 
finansową i organizacyjną stabilność 
krajowych systemów opieki zdrowotnej.

Or. en

Poprawka 132
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W ramach dyrektywy 2005/36/WE 
należy wspierać nadanie bardziej 
automatycznego charakteru uznawaniu 
kwalifikacji w odniesieniu do tych 
zawodów, które nie są obecnie nim objęte. 

(18) W ramach dyrektywy 2005/36/WE 
należy wspierać nadanie bardziej 
automatycznego charakteru uznawaniu 
kwalifikacji w odniesieniu do tych 
zawodów, które nie są obecnie nim objęte. 
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Należy przy tym uwzględnić uprawnienia 
państw członkowskich w dziedzinie 
określania kwalifikacji niezbędnych dla 
wykonywania zawodów na ich terytorium, 
jak również zakresie istoty i organizacji ich 
systemów kształcenia i szkolenia 
zawodowego. Stowarzyszenia i organizacje 
zawodowe, reprezentatywne na szczeblu 
krajowym i unijnym, powinny mieć 
możliwość przedstawiania propozycji 
wspólnych zasad dotyczących kształcenia. 
Powinny mieć one postać wspólnego testu 
stanowiącego warunek uzyskania 
kwalifikacji zawodowych lub programów 
kształcenia opartych na wspólnym zasobie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji. 
Państwa członkowskie powinny 
automatycznie uznawać kwalifikacje 
uzyskane w ramach takich wspólnych ram 
kształcenia.

Należy przy tym uwzględnić uprawnienia 
państw członkowskich w dziedzinie 
określania kwalifikacji niezbędnych dla 
wykonywania zawodów na ich terytorium, 
jak również zakresie istoty i organizacji ich 
systemów kształcenia i szkolenia 
zawodowego. Państwa członkowskie 
powinny przed wprowadzeniem takich 
zasad kształcenia sprawdzić możliwe 
alternatywy, istniejące w szczególności w 
państwach członkowskich w związku z 
kształceniem zawodowym. Stowarzyszenia 
i organizacje zawodowe, reprezentatywne 
na szczeblu krajowym i unijnym, powinny 
mieć również możliwość przedstawiania 
propozycji wspólnych zasad dotyczących 
kształcenia. Powinny mieć one postać 
wspólnego testu stanowiącego warunek 
uzyskania kwalifikacji zawodowych lub 
programów kształcenia opartych na 
wspólnym zasobie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji. Państwa członkowskie 
powinny automatycznie uznawać 
kwalifikacje uzyskane w ramach takich 
wspólnych ram kształcenia.

Or. de

Uzasadnienie

Wzmocnienie roli dualnych systemów szkolenia zawodowego.

Poprawka 133
Heide Rühle, Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W ramach dyrektywy 2005/36/WE 
należy wspierać nadanie bardziej 
automatycznego charakteru uznawaniu 
kwalifikacji w odniesieniu do tych 
zawodów, które nie są obecnie nim objęte. 
Należy przy tym uwzględnić uprawnienia 

(18) W ramach dyrektywy 2005/36/WE 
należy wspierać nadanie bardziej 
automatycznego charakteru uznawaniu 
kwalifikacji w odniesieniu do tych 
zawodów, które nie są obecnie nim objęte. 
Należy przy tym uwzględnić uprawnienia 
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państw członkowskich w dziedzinie 
określania kwalifikacji niezbędnych dla 
wykonywania zawodów na ich terytorium, 
jak również zakresie istoty i organizacji ich 
systemów kształcenia i szkolenia 
zawodowego. Stowarzyszenia i 
organizacje zawodowe, reprezentatywne 
na szczeblu krajowym i unijnym, powinny 
mieć możliwość przedstawiania propozycji 
wspólnych zasad dotyczących kształcenia. 
Powinny mieć one postać wspólnego testu 
stanowiącego warunek uzyskania 
kwalifikacji zawodowych lub programów 
kształcenia opartych na wspólnym zasobie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji.
Państwa członkowskie powinny 
automatycznie uznawać kwalifikacje 
uzyskane w ramach takich wspólnych ram 
kształcenia.

państw członkowskich w dziedzinie 
określania kwalifikacji niezbędnych dla 
wykonywania zawodów na ich terytorium, 
jak również zakresie istoty i organizacji ich 
systemów kształcenia i szkolenia 
zawodowego. Dualne systemy szkolenia 
zawodowego są kluczowym elementem 
niskiego bezrobocia wśród młodzieży, 
ponieważ są odpowiednio dostosowane do 
wymogów rynku pracy. Zapewnia to 
płynne przejście od szkolenia do pracy 
zawodowej. Jeżeli zatem w regulowanym 
zawodzie utworzone zostaną wspólne 
zasady dotyczące szkolenia, dla których w 
danym państwie członkowskim istnieje już 
dualny system szkolenia zawodowego, to 
wspólne zasady dotyczące szkolenia 
powinny się opierać na tym koncepcyjnym 
podejściu, przy jednoczesnym zachowaniu 
standardów istniejących w danym 
państwie członkowskim.

Or. de

Poprawka 134
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Wspólne ramy szkolenia powinny 
również umożliwiać uznawanie – w drodze 
automatycznej procedury – specjalności 
zawodów regulowanych, które są objęte 
procedurą automatycznego uznawania na
podstawie koordynacji minimalnych 
wymogów w zakresie kształcenia na mocy 
tytułu II rozdziału III, a których nowe 
specjalności nie są objęte wymienioną 
procedurą automatycznego uznawania. 

Or. fr
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Poprawka 135
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 136
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Już obecnie w dyrektywie 
2005/36/WE przewidziane są przejrzyste 
obowiązki wobec specjalistów polegające 
na posiadaniu niezbędnych umiejętności 
językowych. W ramach przeglądu tego 
obowiązku wykazano, że istnieje 

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

konieczność wyjaśnienia roli właściwych 
organów, w szczególności w interesie 
bezpieczeństwa pacjentów. Kontrole w 
zakresie znajomości języka powinny 
jednak być rozsądne i konieczne w 
przypadku niektórych zawodów 
związanych ze zdrowiem publicznym i
mających wpływ na bezpieczeństwo
pacjenta, lecz nie mogą stanowić powodu 
do wykluczenia specjalistów z rynków 
pracy w przyjmującym państwie 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Uściślenie przepisów dotyczących kontroli znajomości języka.

Poprawka 137
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Należy przypomnieć i doprecyzować rolę właściwego organu.

Poprawka 138
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Już obecnie w dyrektywie 
2005/36/WE przewidziany jest przejrzysty 
obowiązek wobec specjalistów polegający
na posiadaniu niezbędnych umiejętności 
językowych. W ramach przeglądu tego 
obowiązku wykazano, że istnieje 
konieczność wyjaśnienia roli właściwych 
organów i pracodawców, w szczególności 
w interesie bezpieczeństwa pacjentów. W 
przypadku zawodów, które mają wpływ na 
bezpieczeństwo pacjentów, państwa 
członkowskie mogą udzielić właściwym 
organom prawa do przeprowadzania lub 
nadzorowania kontroli znajomości języka 
lub mogą się o to zwrócić do pracodawców 
lub innych organizacji. Kontrole w 
zakresie znajomości języka powinny 
jednak być rozsądne i konieczne do 
wykonywania danego zawodu i nie mogą 
stanowić powodu do wykluczenia 
specjalistów z rynków pracy w 
przyjmującym państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 139
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Już obecnie w dyrektywie 
2005/36/WE przewidziane są przejrzyste 
obowiązki wobec specjalistów polegające 
na posiadaniu niezbędnych umiejętności 
językowych. W ramach przeglądu tego 
obowiązku wykazano, że istnieje 
konieczność wyjaśnienia roli właściwych 
organów i pracodawców, w szczególności 
w interesie bezpieczeństwa pacjentów i 
konsumentów. Rolą właściwego organu 
jest weryfikacja umiejętności językowych 
specjalistów z myślą o wykonywaniu przez 
nich działalności zawodowej. Kontrole 
znajomości języka przeprowadzane przez 
właściwy organ lub pod jego nadzorem 
nie pozbawiają pracodawcy możliwości 
prowadzenia normalnych procedur 
naboru w celu sprawdzenia zdolności 
specjalisty do wykonywania pracy na 
(danym) stanowisku, o które się on 
ubiega.  Kontrole w zakresie znajomości 
języka powinny jednak być rozsądne i 
konieczne do wykonywania danego 
zawodu. Pojęcia rozsądności i
konieczności powinny być zdefiniowane 
we współpracy z właściwymi organami i 
krajowymi partnerami społecznymi w 
danym sektorze. W przypadku braku 
właściwego organu dla danego zawodu 
państwa członkowskie powinny upewnić 
się, że istnieje uznana organizacja, która 
może przeprowadzić kontrolę znajomości 
języka.

Or. en

Poprawka 140
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Już obecnie w dyrektywie 
2005/36/WE przewidziane są przejrzyste 
obowiązki wobec specjalistów polegające 
na posiadaniu niezbędnych umiejętności 
językowych. W ramach przeglądu tego 
obowiązku wykazano, że istnieje 
konieczność wyjaśnienia roli właściwych 
organów i pracodawców, w szczególności 
w interesie bezpieczeństwa pacjentów.
Niepotwierdzenie wystarczających 
umiejętności językowych powinno
stanowić powód do wykluczenia 
specjalistów z rynków pracy w 
przyjmującym państwie członkowskim w 
szczególności w zawodach związanych ze 
służbą zdrowia, bezpieczeństwem pacjenta 
i zdrowiem publicznym.

Or. en

Poprawka 141
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Państwa członkowskie mogą 
wymagać od specjalistów z innych państw 
członkowskich wykazania ustawicznego 
rozwoju zawodowego jedynie w przypadku 
gdy przyjmujące państwo członkowskie 
tego wymaga od swoich obywateli.

Or. en

Poprawka 142
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Absolwenci zamierzający odbyć 
płatne praktyki w innym państwie 
członkowskim, w którym odbycie takich 
praktyk jest możliwe, powinni zostać 
objęci zakresem stosowania dyrektywy 
2005/36/WE w celu wspierania ich 
mobilności. Należy również przewidzieć 
uznawanie odbytych przez nich praktyk w 
rodzimym państwie członkowskim.

skreślony

Or. el

Uzasadnienie

Zainteresowani uznawaniem praktyk odbywających się w innym państwie członkowskim nie 
są specjalistami, w związku z czym kwestia ta nie mieści się w zakresie stosowania omawianej 
dyrektywy.

Poprawka 143
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Absolwenci zamierzający odbyć
płatne praktyki w innym państwie 
członkowskim, w którym odbycie takich 
praktyk jest możliwe, powinni zostać 
objęci zakresem stosowania dyrektywy 
2005/36/WE w celu wspierania ich 
mobilności. Należy również przewidzieć 
uznawanie odbytych przez nich praktyk w 
rodzimym państwie członkowskim.

(20) Absolwenci zamierzający odbyć 
praktyki w innym państwie członkowskim, 
w którym odbycie takich praktyk jest 
możliwe, powinni zostać objęci zakresem 
stosowania dyrektywy 2005/36/WE w celu 
wspierania ich mobilności. Należy również 
przewidzieć uznawanie odbytych przez 
nich praktyk w rodzimym państwie 
członkowskim.

Or. en
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Poprawka 144
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Absolwenci zamierzający odbyć
płatne praktyki w innym państwie 
członkowskim, w którym odbycie takich 
praktyk jest możliwe, powinni zostać 
objęci zakresem stosowania dyrektywy 
2005/36/WE w celu wspierania ich 
mobilności. Należy również przewidzieć 
uznawanie odbytych przez nich praktyk w 
rodzimym państwie członkowskim.

(20) Absolwenci zamierzający odbyć 
praktyki przewidziane w ramach szkolenia 
przygotowującego do regulowanego 
zawodu, bez względu na poziom i rodzaj 
wynagrodzenia, w innym państwie 
członkowskim, w którym odbycie takich 
praktyk jest możliwe, powinni zostać 
objęci zakresem stosowania dyrektywy 
2005/36/WE w celu wspierania ich 
mobilności. Należy również przewidzieć 
uznawanie odbytych przez nich praktyk w 
rodzimym państwie członkowskim.

Or. fr

Poprawka 145
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Absolwenci zamierzający odbyć
płatne praktyki w innym państwie 
członkowskim, w którym odbycie takich 
praktyk jest możliwe, powinni zostać 
objęci zakresem stosowania dyrektywy 
2005/36/WE w celu wspierania ich 
mobilności. Należy również przewidzieć 
uznawanie odbytych przez nich praktyk w 
rodzimym państwie członkowskim.

(20) Absolwenci zamierzający odbyć 
praktyki w innym państwie członkowskim, 
w którym odbycie takich praktyk jest 
możliwe, powinni zostać objęci zakresem 
stosowania dyrektywy 2005/36/WE w celu 
wspierania ich mobilności. Należy również 
przewidzieć uznawanie odbytych przez 
nich praktyk w rodzimym państwie 
członkowskim. Niemniej obejmując 
zakresem dyrektywy częściowo 
wykwalifikowanych specjalistów, niniejsza 
dyrektywa powinna również zapewniać 
poszanowanie podstawowych praw 
socjalnych określonych w art. 151 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
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Europejskiej, który stanowi, że Unia ma 
na celu promowanie poprawy warunków 
pracy. Dyrektywa powinna zatem 
ustanawiać ramy jakości w postaci 
minimalnych warunków, które są 
wymagane, aby zostać objętym zakresem 
stosowania dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wyjaśnienie powodów zmiany proponowanej w art. 55a.

Poprawka 146
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Absolwenci zamierzający odbyć 
płatne praktyki w innym państwie 
członkowskim, w którym odbycie takich 
praktyk jest możliwe, powinni zostać 
objęci zakresem stosowania dyrektywy 
2005/36/WE w celu wspierania ich 
mobilności. Należy również przewidzieć
uznawanie odbytych przez nich praktyk w 
rodzimym państwie członkowskim.

(20) Absolwenci zamierzający odbyć 
praktyki w innym państwie członkowskim, 
w którym odbycie takich praktyk jest 
możliwe, powinni zostać objęci zakresem 
stosowania dyrektywy 2005/36/WE w celu 
wspierania ich mobilności. Należy również 
zapewnić uznawanie odbytych przez nich 
praktyk w rodzimym państwie 
członkowskim.

Or. de

Uzasadnienie

W niektórych zawodach przyjęte jest odbywanie bezpłatnych praktyk. Jednak osoby 
odbywające bezpłatne praktyki nie powinny być pokrzywdzone przez to, że praktyki te nie 
zostaną uznane.

Poprawka 147
Andreas Schwab, Othmar Karas



AM\913241PL.doc 49/121 PE496.438v01-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Absolwenci zamierzający odbyć 
płatne praktyki w innym państwie 
członkowskim, w którym odbycie takich 
praktyk jest możliwe, powinni zostać 
objęci zakresem stosowania dyrektywy 
2005/36/WE w celu wspierania ich 
mobilności. Należy również przewidzieć 
uznawanie odbytych przez nich praktyk w 
rodzimym państwie członkowskim.

(20) Absolwenci zamierzający odbyć 
praktyki –przewidziane w ramach 
kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu regulowanego – w 
innym państwie członkowskim, w którym 
odbycie takich praktyk jest możliwe, 
powinni zostać objęci zakresem stosowania 
dyrektywy 2005/36/WE w celu wspierania 
ich mobilności. Należy również 
przewidzieć uznawanie odbytych przez 
nich praktyk w rodzimym państwie 
członkowskim. Państwo członkowskie 
pochodzenia może jednak ograniczyć 
maksymalny czas trwania praktyk 
odbywanych w innym państwie 
członkowskim, jeżeli jest to wymagane w 
celu uzyskania dostępu do zawodu 
regulowanego w państwie członkowskim 
pochodzenia. Uznawanie praktyk nie 
zastępuje egzaminu niezbędnego do 
uzyskania dostępu do zawodu.

Or. de

Uzasadnienie

Bezpłatne praktyki odbywane w ramach kształcenia zawodowego nie powinny być tu 
wykluczane. Wspieranie mobilności powinno iść w parze z zachowaniem wymogu jakości w 
odniesieniu do dostępu do zawodu. Dlatego odbycie praktyk nie powinno zastępować 
egzaminu niezbędnego do uzyskania dostępu do wykonywania zawodu.

Poprawka 148
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Absolwenci zamierzający odbyć
płatne praktyki w innym państwie 

(20) Absolwenci zamierzający odbyć 
praktyki wpisujące się w ramy programu 
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członkowskim, w którym odbycie takich 
praktyk jest możliwe, powinni zostać 
objęci zakresem stosowania dyrektywy 
2005/36/WE w celu wspierania ich 
mobilności. Należy również przewidzieć 
uznawanie odbytych przez nich praktyk w 
rodzimym państwie członkowskim.

nauczania przygotowującego do zawodu 
regulowanego, który należy zrealizować, 
aby dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji był ważny, w innym państwie 
członkowskim, w którym odbycie takich 
praktyk jest możliwe, powinni zostać 
objęci zakresem stosowania dyrektywy 
2005/36/WE w celu wspierania ich 
mobilności. Należy również przewidzieć 
uznawanie odbytych przez nich praktyk w 
rodzimym państwie członkowskim.

Or. fr

Poprawka 149
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Absolwenci zamierzający odbyć 
płatne praktyki w innym państwie 
członkowskim, w którym odbycie takich 
praktyk jest możliwe, powinni zostać 
objęci zakresem stosowania dyrektywy 
2005/36/WE w celu wspierania ich 
mobilności. Należy również przewidzieć 
uznawanie odbytych przez nich praktyk w 
rodzimym państwie członkowskim.

(20) Absolwenci zamierzający odbyć 
praktyki w innym państwie członkowskim, 
w którym odbycie takich praktyk jest 
możliwe, powinni zostać objęci zakresem 
stosowania dyrektywy 2005/36/WE w celu 
wspierania ich mobilności. Należy również 
przewidzieć uznawanie odbytych przez 
nich praktyk w rodzimym państwie 
członkowskim.

Or. es

Uzasadnienie

Należy skreślić odniesienie do płatnych praktyk, głównie dlatego, że w Hiszpanii nie ma 
takiego zwyczaju, a obecna sytuacja gospodarcza uniemożliwiłaby zmianę tego modelu. Brak 
w dyrektywie definicji płatnych praktyk spowodowałby wiele problemów związanych ze 
stosowaniem przepisów. Dlatego też, jeżeli odniesienie to zostanie utrzymane, należy uściślić 
w dyrektywie, w jakiej skali praktyki są płatne i czy państwo członkowskie jest zobowiązane 
pokryć koszty zabezpieczenia społecznego.
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Poprawka 150
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Absolwenci zamierzający odbyć 
płatne praktyki w innym państwie 
członkowskim, w którym odbycie takich 
praktyk jest możliwe, powinni zostać 
objęci zakresem stosowania dyrektywy 
2005/36/WE w celu wspierania ich 
mobilności. Należy również przewidzieć 
uznawanie odbytych przez nich praktyk w 
rodzimym państwie członkowskim.

(20) Absolwenci zamierzający odbyć 
płatne praktyki, które zapewniają 
praktykantom pewne prawa zawodowe i 
stanowią część kształcenia w zakresie 
zawodu regulowanego w innym państwie 
członkowskim, w którym odbycie takich 
praktyk jest możliwe, powinni zostać 
objęci zakresem stosowania dyrektywy 
2005/36/WE w celu wspierania ich 
mobilności. Należy również przewidzieć 
uznawanie odbytych przez nich praktyk w 
rodzimym państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 151
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Praktyki odróżnia się od dostępu 
częściowego, zatem art. 4 lit. f) nie stosuje 
się do praktyk.

Or. en

Poprawka 152
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W dyrektywie 2005/36/WE 
wprowadzono system krajowych punktów 
kontaktowych. Ze względu na wejście w 
życie dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. dotyczącej usług na rynku 
wewnętrznym24 oraz ustanowienie w tej 
dyrektywie pojedynczych punktów 
kontaktowych istnieje ryzyko powielania 
działań. Krajowe punkty kontaktowe 
ustanowione dyrektywą 2005/36/WE 
powinny zatem zostać przekształcone w 
ośrodki wsparcia, których działania 
powinny polegać na udzielaniu porad 
obywatelom, w tym porad bezpośrednich, 
w celu zapewnienia codziennego 
stosowania zasad rynku wewnętrznego na 
szczeblu krajowym w przypadku 
poszczególnych obywateli.

(21) W dyrektywie 2005/36/WE 
wprowadzono system krajowych punktów 
kontaktowych. Ze względu na wejście w 
życie dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. dotyczącej usług na rynku 
wewnętrznym24 oraz ustanowienie w tej 
dyrektywie pojedynczych punktów 
kontaktowych istnieje ryzyko powielania 
działań. Na przykład krajowe punkty 
kontaktowe ustanowione dyrektywą 
2005/36/WE powinny zatem zostać 
przekształcone w ośrodki wsparcia, 
których działania powinny polegać na 
udzielaniu porad obywatelom, w tym porad 
bezpośrednich, w celu zapewnienia 
codziennego stosowania zasad rynku 
wewnętrznego na szczeblu krajowym w 
przypadku poszczególnych obywateli.

Or. de

Poprawka 153
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) O ile w dyrektywie przewidziano już 
szczegółowe obowiązki państw 
członkowskich w zakresie wymiany 
informacji, tego rodzaju obowiązki należy 
jednak zwiększyć. Państwa członkowskie 
powinny nie tylko reagować na wnioski o 
udzielenie informacji, ale również 
ostrzegać inne państwa członkowskie z 
własnej inicjatywy. Tego rodzaju system 
ostrzegania powinien być podobny do 
systemu określonego w dyrektywie 
2006/123/WE. Niezbędny jest jednak 
szczególny mechanizmu ostrzegania w 

(22) O ile w dyrektywie przewidziano już 
szczegółowe obowiązki państw 
członkowskich w zakresie wymiany 
informacji, tego rodzaju obowiązki należy 
jednak zwiększyć. Państwa członkowskie 
powinny nie tylko reagować na wnioski o 
udzielenie informacji, ale również 
ostrzegać inne państwa członkowskie z 
własnej inicjatywy. Tego rodzaju system 
ostrzegania powinien być podobny do 
systemu określonego w dyrektywie 
2006/123/WE. Niniejsza dyrektywa 
wprowadza szczegółowy mechanizm 
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odniesieniu do pracowników służby 
zdrowia korzystających z automatycznego 
uznawania kwalifikacji na podstawie 
dyrektywy 2005/36/WE. Powinno mieć to 
zastosowanie również do lekarzy 
weterynarii, chyba że państwa 
członkowskie uruchomiły już mechanizm 
ostrzegania przewidziany w dyrektywie 
2006/123/WE. Należy ostrzec wszystkie 
państwa członkowskie, jeżeli w wyniku 
postępowania dyscyplinarnego lub wyroku 
skazującego specjalista traci prawo do 
przemieszczania się do innego państwa 
członkowskiego. Ostrzeżenie to należy 
aktywować przy zastosowaniu IMI 
niezależnie od tego, czy dany specjalista 
skorzystał z któregokolwiek prawa na 
podstawie dyrektywy 2005/36/WE lub czy 
złożył wniosek o uznanie jego kwalifikacji 
zawodowych poprzez wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej lub przy 
zastosowaniu którejkolwiek innej metody 
przewidzianej w tej dyrektywie. Procedura 
ostrzegania powinna być zgodna z prawem 
Unii w zakresie ochrony danych 
osobowych i innych praw podstawowych.

ostrzegania. Należy ostrzec wszystkie 
państwa członkowskie, jeżeli w wyniku 
postępowania dyscyplinarnego lub wyroku 
skazującego specjalista nie jest uznawany 
za zdolnego do wykonywania zawodu.
Ostrzeżenie to należy aktywować przy 
zastosowaniu IMI niezależnie od tego, czy 
dany specjalista skorzystał z 
któregokolwiek prawa na podstawie 
dyrektywy 2005/36/WE lub czy złożył 
wniosek o uznanie jego kwalifikacji 
zawodowych poprzez wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej lub przy 
zastosowaniu którejkolwiek innej metody 
przewidzianej w tej dyrektywie. Procedura 
ostrzegania powinna być zgodna z prawem 
Unii w zakresie ochrony danych 
osobowych i innych praw podstawowych.

Or. en

Poprawka 154
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) O ile w dyrektywie przewidziano już 
szczegółowe obowiązki państw 
członkowskich w zakresie wymiany 
informacji, tego rodzaju obowiązki należy 
jednak zwiększyć. Państwa członkowskie 
powinny nie tylko reagować na wnioski o 
udzielenie informacji, ale również 
ostrzegać inne państwa członkowskie z 
własnej inicjatywy. Tego rodzaju system 

(22) O ile w dyrektywie przewidziano już 
szczegółowe obowiązki państw 
członkowskich w zakresie wymiany 
informacji, tego rodzaju obowiązki należy 
jednak zwiększyć. Państwa członkowskie 
powinny nie tylko reagować na wnioski o 
udzielenie informacji, ale również 
ostrzegać inne państwa członkowskie z 
własnej inicjatywy. Tego rodzaju system 
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ostrzegania powinien być podobny do 
systemu określonego w dyrektywie 
2006/123/WE. Niezbędny jest jednak 
szczególny mechanizmu ostrzegania w 
odniesieniu do pracowników służby 
zdrowia korzystających z automatycznego 
uznawania kwalifikacji na podstawie 
dyrektywy 2005/36/WE. Powinno mieć to 
zastosowanie również do lekarzy 
weterynarii, chyba że państwa 
członkowskie uruchomiły już mechanizm 
ostrzegania przewidziany w dyrektywie 
2006/123/WE. Należy ostrzec wszystkie 
państwa członkowskie, jeżeli w wyniku 
postępowania dyscyplinarnego lub wyroku 
skazującego specjalista traci prawo do 
przemieszczania się do innego państwa 
członkowskiego. Ostrzeżenie to należy
aktywować przy zastosowaniu IMI 
niezależnie od tego, czy dany specjalista 
skorzystał z któregokolwiek prawa na 
podstawie dyrektywy 2005/36/WE lub czy 
złożył wniosek o uznanie jego kwalifikacji 
zawodowych poprzez wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej lub przy 
zastosowaniu którejkolwiek innej metody 
przewidzianej w tej dyrektywie. Procedura 
ostrzegania powinna być zgodna z prawem 
Unii w zakresie ochrony danych 
osobowych i innych praw podstawowych.

ostrzegania powinien być podobny do 
systemu określonego w dyrektywie 
2006/123/WE. Niezbędny jest jednak 
szczególny mechanizmu ostrzegania w 
odniesieniu do pracowników służby 
zdrowia korzystających z automatycznego 
uznawania kwalifikacji na podstawie 
dyrektywy 2005/36/WE oraz w 
odniesieniu do specjalistów podlegających 
ogólnemu systemowi uznawania 
kwalifikacji na mocy tytułu III rozdziału I 
i II, którzy mają wpływ na bezpieczeństwo 
pacjentów. Powinno mieć to zastosowanie 
również do lekarzy weterynarii, chyba że 
państwa członkowskie uruchomiły już 
mechanizm ostrzegania przewidziany w 
dyrektywie 2006/123/WE. Należy ostrzec 
wszystkie państwa członkowskie, jeżeli w 
wyniku postępowania dyscyplinarnego lub 
wyroku skazującego specjalista traci prawo 
do przemieszczania się do innego państwa 
członkowskiego lub gdy nałożono 
ograniczenia w zakresie zdolności 
specjalisty do wykonywania zawodu w 
wyniku postępowania dyscyplinarnego lub 
gdy specjalista wykorzystał lub próbował 
wykorzystać nieprawdziwe informacje 
przy ubieganiu się o uznanie kwalifikacji.
Ostrzeżenie to należy aktywować przy 
zastosowaniu IMI niezależnie od tego, czy 
dany specjalista skorzystał z 
któregokolwiek prawa na podstawie 
dyrektywy 2005/36/WE lub czy złożył 
wniosek o uznanie jego kwalifikacji 
zawodowych poprzez wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej lub przy 
zastosowaniu którejkolwiek innej metody 
przewidzianej w tej dyrektywie. Procedura 
ostrzegania powinna być zgodna z prawem 
Unii w zakresie ochrony danych 
osobowych i innych praw podstawowych.

Or. en

Poprawka 155
Cristian Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) O ile w dyrektywie przewidziano już 
szczegółowe obowiązki państw 
członkowskich w zakresie wymiany 
informacji, tego rodzaju obowiązki należy 
jednak zwiększyć. Państwa członkowskie 
powinny nie tylko reagować na wnioski o 
udzielenie informacji, ale również 
ostrzegać inne państwa członkowskie z 
własnej inicjatywy. Tego rodzaju system 
ostrzegania powinien być podobny do 
systemu określonego w dyrektywie 
2006/123/WE. Niezbędny jest jednak 
szczególny mechanizmu ostrzegania w 
odniesieniu do pracowników służby 
zdrowia korzystających z automatycznego 
uznawania kwalifikacji na podstawie 
dyrektywy 2005/36/WE. Powinno mieć to 
zastosowanie również do lekarzy 
weterynarii, chyba że państwa 
członkowskie uruchomiły już mechanizm 
ostrzegania przewidziany w dyrektywie 
2006/123/WE. Należy ostrzec wszystkie 
państwa członkowskie, jeżeli w wyniku 
postępowania dyscyplinarnego lub wyroku 
skazującego specjalista traci prawo do
przemieszczania się do innego państwa 
członkowskiego. Ostrzeżenie to należy 
aktywować przy zastosowaniu IMI 
niezależnie od tego, czy dany specjalista 
skorzystał z któregokolwiek prawa na 
podstawie dyrektywy 2005/36/WE lub czy 
złożył wniosek o uznanie jego kwalifikacji 
zawodowych poprzez wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej lub przy 
zastosowaniu którejkolwiek innej metody 
przewidzianej w tej dyrektywie. Procedura 
ostrzegania powinna być zgodna z prawem 
Unii w zakresie ochrony danych 
osobowych i innych praw podstawowych.

(22) O ile w dyrektywie przewidziano już 
szczegółowe obowiązki państw 
członkowskich w zakresie wymiany 
informacji, tego rodzaju obowiązki należy 
jednak zwiększyć. Państwa członkowskie 
powinny nie tylko reagować na wnioski o 
udzielenie informacji, ale również 
ostrzegać inne państwa członkowskie z 
własnej inicjatywy. Tego rodzaju system 
ostrzegania powinien być podobny do 
systemu określonego w dyrektywie 
2006/123/WE. Niezbędny jest jednak 
szczególny mechanizmu ostrzegania w 
odniesieniu do pracowników służby 
zdrowia korzystających z automatycznego
uznawania kwalifikacji na podstawie 
dyrektywy 2005/36/WE. Powinno mieć to 
zastosowanie również do lekarzy 
weterynarii, chyba że państwa 
członkowskie uruchomiły już mechanizm 
ostrzegania przewidziany w dyrektywie 
2006/123/WE. Należy ostrzec wszystkie 
państwa członkowskie, jeżeli w wyniku 
postępowania dyscyplinarnego lub wyroku 
skazującego specjalista zostanie 
pozbawiony prawa do wykonywania 
zawodu lub prawo do wykonywania 
zawodu zostanie ograniczone, zarówno w 
rodzimym państwie członkowskim, jak i w 
innym państwie członkowskim, w 
następstwie ostatecznej decyzji właściwego 
organu. Podobnie należy ostrzec państwa 
członkowskie w przypadku gdy specjalista 
wykorzystał lub próbował wykorzystać 
sfałszowane dokumenty przy ubieganiu 
się o uznanie kwalifikacji. Ostrzeżenie to 
należy aktywować przy zastosowaniu IMI 
niezależnie od tego, czy dany specjalista 
skorzystał z któregokolwiek prawa na 
podstawie dyrektywy 2005/36/WE lub czy 
złożył wniosek o uznanie jego kwalifikacji 
zawodowych poprzez wydanie europejskiej 
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legitymacji zawodowej lub przy 
zastosowaniu którejkolwiek innej metody 
przewidzianej w tej dyrektywie. Procedura 
ostrzegania powinna być zgodna z prawem 
Unii w zakresie ochrony danych 
osobowych i innych praw podstawowych.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie stosowania mechanizmu ostrzegania.

Poprawka 156
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) O ile w dyrektywie przewidziano już 
szczegółowe obowiązki państw 
członkowskich w zakresie wymiany 
informacji, tego rodzaju obowiązki należy 
jednak zwiększyć. Państwa członkowskie 
powinny nie tylko reagować na wnioski o 
udzielenie informacji, ale również 
ostrzegać inne państwa członkowskie z 
własnej inicjatywy. Tego rodzaju system 
ostrzegania powinien być podobny do 
systemu określonego w dyrektywie 
2006/123/WE. Niezbędny jest jednak 
szczególny mechanizmu ostrzegania w 
odniesieniu do pracowników służby 
zdrowia korzystających z automatycznego 
uznawania kwalifikacji na podstawie 
dyrektywy 2005/36/WE. Powinno mieć to 
zastosowanie również do lekarzy 
weterynarii, chyba że państwa 
członkowskie uruchomiły już mechanizm 
ostrzegania przewidziany w dyrektywie 
2006/123/WE. Należy ostrzec wszystkie 
państwa członkowskie, jeżeli w wyniku 
postępowania dyscyplinarnego lub wyroku 
skazującego specjalista traci prawo do

(22) O ile w dyrektywie przewidziano już 
szczegółowe obowiązki państw 
członkowskich w zakresie wymiany 
informacji, tego rodzaju obowiązki należy 
jednak zwiększyć. Państwa członkowskie 
powinny nie tylko reagować na wnioski o 
udzielenie informacji, ale również 
ostrzegać inne państwa członkowskie z 
własnej inicjatywy. Tego rodzaju system 
ostrzegania powinien być podobny do 
systemu określonego w dyrektywie 
2006/123/WE. Niezbędny jest jednak 
szczególny mechanizmu ostrzegania w 
odniesieniu do pracowników służby 
zdrowia korzystających z automatycznego 
uznawania kwalifikacji na podstawie 
dyrektywy 2005/36/WE. Powinno mieć to 
zastosowanie również do lekarzy 
weterynarii, chyba że państwa 
członkowskie uruchomiły już mechanizm 
ostrzegania przewidziany w dyrektywie 
2006/123/WE. Należy ostrzec wszystkie 
państwa członkowskie, jeżeli w wyniku 
postępowania dyscyplinarnego lub wyroku 
skazującego, ostatecznej decyzji sądu lub 
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przemieszczania się do innego państwa 
członkowskiego. Ostrzeżenie to należy 
aktywować przy zastosowaniu IMI 
niezależnie od tego, czy dany specjalista 
skorzystał z któregokolwiek prawa na 
podstawie dyrektywy 2005/36/WE lub czy 
złożył wniosek o uznanie jego kwalifikacji 
zawodowych poprzez wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej lub przy 
zastosowaniu którejkolwiek innej metody 
przewidzianej w tej dyrektywie. Procedura 
ostrzegania powinna być zgodna z prawem 
Unii w zakresie ochrony danych 
osobowych i innych praw podstawowych.

właściwego organu, tymczasowo lub na 
stałe prawo specjalisty do wykonywania 
zawodu zostało ograniczone lub został on 
go pozbawiony. Ostrzeżenie to należy 
aktywować przy zastosowaniu IMI 
niezależnie od tego, czy dany specjalista 
skorzystał z któregokolwiek prawa na 
podstawie dyrektywy 2005/36/WE lub czy 
złożył wniosek o uznanie jego kwalifikacji 
zawodowych poprzez wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej lub przy 
zastosowaniu którejkolwiek innej metody 
przewidzianej w tej dyrektywie. Procedura 
ostrzegania powinna być zgodna z prawem 
Unii w zakresie ochrony danych 
osobowych i innych praw podstawowych.

Or. en

Poprawka 157
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) O ile w dyrektywie przewidziano już 
szczegółowe obowiązki państw 
członkowskich w zakresie wymiany 
informacji, tego rodzaju obowiązki należy 
jednak zwiększyć. Państwa członkowskie 
powinny nie tylko reagować na wnioski o 
udzielenie informacji, ale również 
ostrzegać inne państwa członkowskie z 
własnej inicjatywy. Tego rodzaju system 
ostrzegania powinien być podobny do 
systemu określonego w dyrektywie 
2006/123/WE. Niezbędny jest jednak 
szczególny mechanizmu ostrzegania w 
odniesieniu do pracowników służby
zdrowia korzystających z automatycznego 
uznawania kwalifikacji na podstawie 
dyrektywy 2005/36/WE. Powinno mieć to 
zastosowanie również do lekarzy 
weterynarii, chyba że państwa 

(22) O ile w dyrektywie przewidziano już 
szczegółowe obowiązki państw 
członkowskich w zakresie wymiany 
informacji, tego rodzaju obowiązki należy 
jednak zwiększyć. Państwa członkowskie 
powinny nie tylko reagować na wnioski o 
udzielenie informacji, ale również 
ostrzegać inne państwa członkowskie z 
własnej inicjatywy. Tego rodzaju system 
ostrzegania powinien być podobny do 
systemu określonego w dyrektywie 
2006/123/WE. Niezbędny jest jednak 
szczególny mechanizm ostrzegania w 
odniesieniu do zawodów związanych ze 
służbą zdrowia regulowanych na 
podstawie dyrektywy 2005/36/WE.
Powinno mieć to zastosowanie również do 
lekarzy weterynarii, chyba że państwa 
członkowskie uruchomiły już mechanizm 
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członkowskie uruchomiły już mechanizm 
ostrzegania przewidziany w dyrektywie 
2006/123/WE. Należy ostrzec wszystkie 
państwa członkowskie, jeżeli w wyniku 
postępowania dyscyplinarnego lub wyroku 
skazującego specjalista traci prawo do 
przemieszczania się do innego państwa 
członkowskiego. Ostrzeżenie to należy 
aktywować przy zastosowaniu IMI 
niezależnie od tego, czy dany specjalista 
skorzystał z któregokolwiek prawa na 
podstawie dyrektywy 2005/36/WE lub czy 
złożył wniosek o uznanie jego kwalifikacji 
zawodowych poprzez wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej lub przy 
zastosowaniu którejkolwiek innej metody 
przewidzianej w tej dyrektywie. Procedura 
ostrzegania powinna być zgodna z prawem 
Unii w zakresie ochrony danych 
osobowych i innych praw podstawowych.

ostrzegania przewidziany w dyrektywie 
2006/123/WE. Należy ostrzec wszystkie 
państwa członkowskie w przypadku 
czasowego lub trwałego pozbawienia 
specjalisty prawa do wykonywania 
zawodu w rodzimym lub przyjmującym 
państwie członkowskim. Ostrzeżenie to 
należy aktywować przy zastosowaniu IMI 
niezależnie od tego, czy dany specjalista 
skorzystał z któregokolwiek prawa na 
podstawie dyrektywy 2005/36/WE lub czy 
złożył wniosek o uznanie jego kwalifikacji 
zawodowych poprzez wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej lub przy 
zastosowaniu którejkolwiek innej metody 
przewidzianej w tej dyrektywie. Procedura 
ostrzegania powinna być zgodna z prawem 
Unii w zakresie ochrony danych 
osobowych i innych praw podstawowych.

Or. en

Poprawka 158
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) O ile w dyrektywie przewidziano już 
szczegółowe obowiązki państw 
członkowskich w zakresie wymiany 
informacji, tego rodzaju obowiązki należy 
jednak zwiększyć. Państwa członkowskie 
powinny nie tylko reagować na wnioski o 
udzielenie informacji, ale również 
ostrzegać inne państwa członkowskie z 
własnej inicjatywy. Tego rodzaju system 
ostrzegania powinien być podobny do 
systemu określonego w dyrektywie 
2006/123/WE. Niezbędny jest jednak 
szczególny mechanizmu ostrzegania w 
odniesieniu do pracowników służby 
zdrowia korzystających z automatycznego 

(22) O ile w dyrektywie przewidziano już 
szczegółowe obowiązki państw 
członkowskich w zakresie wymiany 
informacji, tego rodzaju obowiązki należy 
jednak zwiększyć. Państwa członkowskie 
powinny nie tylko reagować na wnioski o 
udzielenie informacji, ale również 
ostrzegać inne państwa członkowskie z 
własnej inicjatywy. Tego rodzaju system 
ostrzegania powinien być podobny do 
systemu określonego w dyrektywie 
2006/123/WE. Niezbędny jest jednak 
szczególny mechanizmu ostrzegania w 
odniesieniu do pracowników służby 
zdrowia, których zawód jest regulowany
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uznawania kwalifikacji na podstawie 
dyrektywy 2005/36/WE. Powinno mieć to 
zastosowanie również do lekarzy 
weterynarii, chyba że państwa 
członkowskie uruchomiły już mechanizm 
ostrzegania przewidziany w dyrektywie 
2006/123/WE. Należy ostrzec wszystkie 
państwa członkowskie, jeżeli w wyniku 
postępowania dyscyplinarnego lub wyroku 
skazującego specjalista traci prawo do 
przemieszczania się do innego państwa 
członkowskiego. Ostrzeżenie to należy 
aktywować przy zastosowaniu IMI 
niezależnie od tego, czy dany specjalista 
skorzystał z któregokolwiek prawa na 
podstawie dyrektywy 2005/36/WE lub czy 
złożył wniosek o uznanie jego kwalifikacji 
zawodowych poprzez wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej lub przy 
zastosowaniu którejkolwiek innej metody 
przewidzianej w tej dyrektywie. Procedura 
ostrzegania powinna być zgodna z prawem 
Unii w zakresie ochrony danych 
osobowych i innych praw podstawowych.

na podstawie dyrektywy 2005/36/WE. 
Powinno mieć to zastosowanie również do 
lekarzy weterynarii, chyba że państwa 
członkowskie uruchomiły już mechanizm 
ostrzegania przewidziany w dyrektywie 
2006/123/WE. Należy ostrzec wszystkie 
państwa członkowskie w przypadku 
czasowego lub trwałego pozbawienia 
specjalisty prawa do wykonywania 
zawodu lub nałożenia na niego 
ograniczeń w wykonywaniu zawodu lub 
też wprowadzenia warunków związanych z 
prawem do wykonywania zawodu w 
rodzimym lub przyjmującym państwie 
członkowskim. Ostrzeżenie to należy 
aktywować przy zastosowaniu IMI 
niezależnie od tego, czy dany specjalista 
skorzystał z któregokolwiek prawa na 
podstawie dyrektywy 2005/36/WE lub czy 
złożył wniosek o uznanie jego kwalifikacji 
zawodowych poprzez wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej lub przy 
zastosowaniu którejkolwiek innej metody 
przewidzianej w tej dyrektywie. Procedura 
ostrzegania powinna być zgodna z prawem 
Unii w zakresie ochrony danych 
osobowych i innych praw podstawowych.

Or. en

Poprawka 159
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Jedną z głównych trudności, z jakimi 
musi się zmierzyć obywatel 
zainteresowany pracą w innym państwie 
członkowskim, jest złożoność i niepewność 
procedur administracyjnych, których trzeba 
przestrzegać. W dyrektywie 2006/123/WE 
zobowiązano już państwa członkowskie do 
zapewniania łatwego dostępu do informacji 

(23) Jedną z głównych trudności, z jakimi 
musi się zmierzyć obywatel 
zainteresowany pracą w innym państwie 
członkowskim, jest złożoność i niepewność 
procedur administracyjnych, których trzeba 
przestrzegać. W dyrektywie 2006/123/WE 
zobowiązano już państwa członkowskie do 
zapewniania łatwego dostępu do informacji 
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i dopełniania procedur za pośrednictwem 
pojedynczych punktów kontaktowych. 
Obywatele ubiegający się o uznanie 
kwalifikacji na podstawie dyrektywy 
2005/36/WE mogą już teraz korzystać z 
pojedynczych punktów kontaktowych, 
jeżeli są objęci zakresem stosowania 
dyrektywy 2006/123/WE. Zakresem 
stosowania dyrektywy 2006/123/WE nie są 
jednak objęte osoby poszukujące pracy i 
pracownicy służby zdrowia, a dostępne 
informacje mają ograniczony zakres. 
Konieczne jest zatem sprecyzowanie tych 
informacji z punktu widzenia użytkownika, 
oraz dopilnowanie, aby takie informacje 
były łatwo dostępne. Ważne jest również, 
aby państwa członkowskie nie tylko 
ponosiły odpowiedzialność na szczeblu 
krajowym, ale również współpracowały ze
sobą i z Komisją w celu dopilnowania, aby 
specjaliści w całej Unii posiadali łatwy 
dostęp do przyjaznych dla użytkownika, 
wielojęzycznych informacji oraz do 
możliwości dopełnienia procedur za 
pośrednictwem pojedynczych punktów 
kontaktowych. Należy udostępniać 
odpowiednie hiperłącza na innych stronach 
internetowych, takich jak portal Twoja 
Europa.

i dopełniania procedur za pośrednictwem 
pojedynczych punktów kontaktowych. 
Obywatele ubiegający się o uznanie 
kwalifikacji na podstawie dyrektywy 
2005/36/WE mogą już teraz korzystać z 
pojedynczych punktów kontaktowych, 
jeżeli są objęci zakresem stosowania 
dyrektywy 2006/123/WE. Zakresem 
stosowania dyrektywy 2006/123/WE nie są 
jednak objęte osoby poszukujące pracy i 
pracownicy służby zdrowia, a dostępne 
informacje mają ograniczony zakres. 
Konieczne jest zatem sprecyzowanie tych 
informacji z punktu widzenia użytkownika, 
oraz dopilnowanie, aby takie informacje 
były łatwo dostępne. Ważne jest również, 
aby państwa członkowskie nie tylko 
ponosiły odpowiedzialność na szczeblu 
krajowym, ale również współpracowały ze 
sobą i z Komisją w celu dopilnowania, aby 
specjaliści w całej Unii posiadali łatwy 
dostęp do przyjaznych dla użytkownika, 
wielojęzycznych (sporządzonych co
najmniej w języku państwa pochodzenia i 
państwa przyjmującego) informacji oraz 
do możliwości dopełnienia procedur za 
pośrednictwem pojedynczych punktów 
kontaktowych. Należy udostępniać 
odpowiednie hiperłącza na innych stronach 
internetowych, takich jak portal Twoja 
Europa.

Or. en

Poprawka 160
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Jedną z głównych trudności, z jakimi 
musi się zmierzyć obywatel 
zainteresowany pracą w innym państwie 
członkowskim, jest złożoność i niepewność 

(23) Jedną z głównych trudności, z jakimi 
musi się zmierzyć obywatel 
zainteresowany pracą w innym państwie 
członkowskim, jest złożoność i niepewność 
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procedur administracyjnych, których trzeba 
przestrzegać. W dyrektywie 2006/123/WE 
zobowiązano już państwa członkowskie do 
zapewniania łatwego dostępu do informacji 
i dopełniania procedur za pośrednictwem 
pojedynczych punktów kontaktowych. 
Obywatele ubiegający się o uznanie 
kwalifikacji na podstawie dyrektywy 
2005/36/WE mogą już teraz korzystać z 
pojedynczych punktów kontaktowych, 
jeżeli są objęci zakresem stosowania 
dyrektywy 2006/123/WE. Zakresem 
stosowania dyrektywy 2006/123/WE nie są 
jednak objęte osoby poszukujące pracy i 
pracownicy służby zdrowia, a dostępne 
informacje mają ograniczony zakres. 
Konieczne jest zatem sprecyzowanie tych 
informacji z punktu widzenia użytkownika, 
oraz dopilnowanie, aby takie informacje 
były łatwo dostępne. Ważne jest również, 
aby państwa członkowskie nie tylko 
ponosiły odpowiedzialność na szczeblu 
krajowym, ale również współpracowały ze 
sobą i z Komisją w celu dopilnowania, aby 
specjaliści w całej Unii posiadali łatwy 
dostęp do przyjaznych dla użytkownika, 
wielojęzycznych informacji oraz do 
możliwości dopełnienia procedur za 
pośrednictwem pojedynczych punktów 
kontaktowych. Należy udostępniać 
odpowiednie hiperłącza na innych stronach 
internetowych, takich jak portal Twoja 
Europa.

procedur administracyjnych, których trzeba 
przestrzegać. W dyrektywie 2006/123/WE 
zobowiązano już państwa członkowskie do 
zapewniania łatwego dostępu do informacji 
i dopełniania procedur za pośrednictwem 
pojedynczych punktów kontaktowych. 
Obywatele ubiegający się o uznanie 
kwalifikacji na podstawie dyrektywy 
2005/36/WE mogą już teraz korzystać z 
pojedynczych punktów kontaktowych, 
jeżeli są objęci zakresem stosowania 
dyrektywy 2006/123/WE. Zakresem 
stosowania dyrektywy 2006/123/WE nie są 
jednak objęte osoby poszukujące pracy i 
pracownicy służby zdrowia, a dostępne 
informacje mają ograniczony zakres. 
Konieczne jest zatem sprecyzowanie tych 
informacji z punktu widzenia użytkownika, 
oraz dopilnowanie, aby takie informacje 
były łatwo dostępne. Ważne jest również, 
aby państwa członkowskie nie tylko 
ponosiły odpowiedzialność na szczeblu 
krajowym, ale również współpracowały ze 
sobą i z Komisją w celu dopilnowania, aby 
specjaliści w całej Unii posiadali łatwy 
dostęp do przyjaznych dla użytkownika, 
wielojęzycznych informacji oraz do 
możliwości dopełnienia w możliwie prosty 
sposób procedur, np. w zakresie 
stosowania dyrektywy 2005/36/WE, za 
pośrednictwem pojedynczych punktów 
kontaktowych. Należy udostępniać 
odpowiednie hiperłącza na innych stronach 
internetowych, takich jak portal Twoja 
Europa.

Or. de

Poprawka 161
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W celu uzupełnienia lub zmiany 
określonych elementów innych niż istotne 
dyrektywy 2005/36/WE należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do aktualizacji załącznika I, 
określenia kryteriów obliczania opłat 
związanych z europejską legitymacją 
zawodową, ustalenia szczegółów 
dotyczących dokumentacji niezbędnej do 
uzyskania europejskiej legitymacji 
zawodowej, dostosowań wykazu rodzajów 
działalności zawartego w załączniku IV, 
dostosowań punktów 5.1.1 – 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 
załącznika V, wyraźnego określenia 
wiedzy i umiejętności posiadanych przez 
lekarzy, pielęgniarzy/pielęgniarek 
odpowiedzialnych za opiekę ogólną, 
lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, 
położne, farmaceutów i architektów,
dostosowania minimalnych okresów 
kształcenia w odniesieniu do 
specjalistycznego kształcenia medycznego 
i specjalistycznego kształcenia lekarsko-
dentystycznego, włączenia do pkt 5.1.3 
załącznika V nowych specjalności 
medycznych, zmian w wykazie zawartym 
w pkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 i 5.6.1 
załącznika V, włączenia do pkt 5.3.3 
załącznika V nowych specjalności 
lekarsko-dentystycznych, określenia 
warunków stosowania wspólnych ram 
kształcenia oraz określenia warunków 
stosowania wspólnych testów w zakresie 
kształcenia. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
na poziomie ekspertów. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

(24) W celu uzupełnienia lub zmiany 
określonych elementów innych niż istotne 
dyrektywy 2005/36/WE należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej; w 
odniesieniu do aktualizacji załącznika I, 
dostosowań wykazu rodzajów działalności 
zawartego w załączniku IV, dostosowania 
minimalnych okresów kształcenia w 
odniesieniu do specjalistycznego 
kształcenia medycznego i 
specjalistycznego kształcenia lekarsko-
dentystycznego, włączenia do pkt 5.1.3 
załącznika V nowych specjalności 
medycznych, zmian w wykazie zawartym 
w pkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 i 5.6.1 
załącznika V, włączenia do pkt 5.3.3 
załącznika V nowych specjalności 
lekarsko-dentystycznych, określenia 
warunków stosowania wspólnych ram 
kształcenia. Szczególnie ważne jest, aby 
Komisja zapewniła przeprowadzenie 
stosownych konsultacji z ekspertami 
zarówno szczebla europejskiego jak i 
krajowego. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić przejrzyste, jednoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
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Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 166 TFUE za treść kształcenia zawodowego odpowiadają państwa 
członkowskie.

Poprawka 162
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W celu uzupełnienia lub zmiany 
określonych elementów innych niż istotne 
dyrektywy 2005/36/WE należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do aktualizacji załącznika I, 
określenia kryteriów obliczania opłat 
związanych z europejską legitymacją 
zawodową, ustalenia szczegółów 
dotyczących dokumentacji niezbędnej do 
uzyskania europejskiej legitymacji 
zawodowej, dostosowań wykazu rodzajów 
działalności zawartego w załączniku IV, 
dostosowań punktów 5.1.1 – 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 
załącznika V, wyraźnego określenia 
wiedzy i umiejętności posiadanych przez 
lekarzy, pielęgniarzy/pielęgniarek 
odpowiedzialnych za opiekę ogólną, 
lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, 
położne, farmaceutów i architektów, 
dostosowania minimalnych okresów 
kształcenia w odniesieniu do 
specjalistycznego kształcenia medycznego 
i specjalistycznego kształcenia lekarsko-
dentystycznego, włączenia do pkt 5.1.3 
załącznika V nowych specjalności 
medycznych, zmian w wykazie zawartym 
w pkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 i 5.6.1 
załącznika V, włączenia do pkt 5.3.3 

(24) W celu uzupełnienia lub zmiany 
określonych elementów innych niż istotne 
dyrektywy 2005/36/WE należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do aktualizacji załącznika I, 
określenia kryteriów obliczania opłat 
związanych z europejską legitymacją 
zawodową, ustalenia szczegółów 
dotyczących dokumentacji niezbędnej do 
uzyskania europejskiej legitymacji 
zawodowej, określenia warunków 
stosowania wspólnych ram kształcenia 
oraz określenia warunków stosowania 
wspólnych testów w zakresie kształcenia.
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów oraz na forum lub forach 
zainteresowanych stron, jak określono w 
art. 57c (nowy). W szczególności, zgodnie 
z art. 58a (nowy), należy przeprowadzić 
konsultacje z przedstawicielami zawodów 
oraz włączyć zgłoszone przez nich wnioski 
do aktów delegowanych dotyczących 
dostosowań wykazu rodzajów działalności 
zawartego w załączniku IV, dostosowań 
punktów 5.1.1 – 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 załącznika V, 
wyraźnego określenia wiedzy i 



PE496.438v01-00 64/121 AM\913241PL.doc

PL

załącznika V nowych specjalności 
lekarsko-dentystycznych, określenia 
warunków stosowania wspólnych ram 
kształcenia oraz określenia warunków 
stosowania wspólnych testów w zakresie 
kształcenia. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
na poziomie ekspertów. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

umiejętności posiadanych przez lekarzy, 
pielęgniarzy/pielęgniarek 
odpowiedzialnych za opiekę ogólną, 
lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, 
położne, farmaceutów i architektów, 
dostosowania minimalnych okresów 
kształcenia w odniesieniu do 
specjalistycznego kształcenia medycznego 
i specjalistycznego kształcenia lekarsko-
dentystycznego, włączenia do pkt 5.1.3 
załącznika V nowych specjalności 
medycznych, zmian w wykazie zawartym 
w pkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 i 5.6.1 
załącznika V oraz włączenia do pkt 5.3.3 
załącznika V nowych specjalności
lekarsko-dentystycznych. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Poprawka 163
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W celu uzupełnienia lub zmiany 
określonych elementów innych niż istotne 
dyrektywy 2005/36/WE należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do aktualizacji załącznika I, 
określenia kryteriów obliczania opłat 
związanych z europejską legitymacją 
zawodową, ustalenia szczegółów 
dotyczących dokumentacji niezbędnej do 
uzyskania europejskiej legitymacji 
zawodowej, dostosowań wykazu rodzajów 
działalności zawartego w załączniku IV, 

(24) W celu uzupełnienia lub zmiany 
określonych elementów innych niż istotne 
dyrektywy 2005/36/WE należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do aktualizacji załącznika I, 
ustalenia szczegółów dotyczących 
dokumentacji niezbędnej do uzyskania 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
dostosowań wykazu rodzajów działalności 
zawartego w załączniku IV, dostosowań 
punktów 5.1.1 – 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 załącznika V, 
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dostosowań punktów 5.1.1 – 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 
załącznika V, wyraźnego określenia 
wiedzy i umiejętności posiadanych przez 
lekarzy, pielęgniarzy/pielęgniarek 
odpowiedzialnych za opiekę ogólną, 
lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, 
położne, farmaceutów i architektów, 
dostosowania minimalnych okresów 
kształcenia w odniesieniu do 
specjalistycznego kształcenia medycznego 
i specjalistycznego kształcenia lekarsko-
dentystycznego, włączenia do pkt 5.1.3 
załącznika V nowych specjalności 
medycznych, zmian w wykazie zawartym 
w pkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 i 5.6.1 
załącznika V, włączenia do pkt 5.3.3 
załącznika V nowych specjalności 
lekarsko-dentystycznych, określenia 
warunków stosowania wspólnych ram 
kształcenia oraz określenia warunków 
stosowania wspólnych testów w zakresie 
kształcenia. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
na poziomie ekspertów. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

wyraźnego określenia wiedzy i 
umiejętności posiadanych przez lekarzy, 
pielęgniarzy/pielęgniarek 
odpowiedzialnych za opiekę ogólną, 
lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, 
położne, farmaceutów i architektów, 
dostosowania minimalnych okresów 
kształcenia w odniesieniu do 
specjalistycznego kształcenia medycznego 
i specjalistycznego kształcenia lekarsko-
dentystycznego, włączenia do pkt 5.1.3 
załącznika V nowych specjalności 
medycznych, zmian w wykazie zawartym 
w pkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 i 5.6.1 
załącznika V, włączenia do pkt 5.3.3 
załącznika V nowych specjalności 
lekarsko-dentystycznych, określenia 
warunków stosowania wspólnych ram 
kształcenia oraz określenia warunków 
stosowania wspólnych testów w zakresie 
kształcenia. Szczególnie ważne jest, aby 
Komisja zapewniła odpowiednią 
reprezentację i prowadziła stosowne 
konsultacje, w tym z ekspertami na 
poziomie zarówno europejskim, jak i 
krajowym. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe 
przejrzyste i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Działając za pośrednictwem aktów delegowanych, Komisja musi dopilnować 
przeprowadzenia odpowiednich konsultacji z właściwymi zainteresowanymi stronami i 
organizacjami.  Konsultacje te są konieczne do zapewnienia zharmonizowanego i sprawnego 
przebiegu działań w ramach podejmowania decyzji na poziomie UE, charakteryzującego się 
przejrzystością i przebiegającego we współpracy.

Poprawka 164
Mikael Gustafsson
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W celu uzupełnienia lub zmiany 
określonych elementów innych niż istotne 
dyrektywy 2005/36/WE należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do aktualizacji załącznika I, 
określenia kryteriów obliczania opłat 
związanych z europejską legitymacją 
zawodową, ustalenia szczegółów 
dotyczących dokumentacji niezbędnej do 
uzyskania europejskiej legitymacji 
zawodowej, dostosowań wykazu rodzajów 
działalności zawartego w załączniku IV, 
dostosowań punktów 5.1.1 – 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 
załącznika V, wyraźnego określenia 
wiedzy i umiejętności posiadanych przez 
lekarzy, pielęgniarzy/pielęgniarek 
odpowiedzialnych za opiekę ogólną, 
lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, 
położne, farmaceutów i architektów, 
dostosowania minimalnych okresów 
kształcenia w odniesieniu do 
specjalistycznego kształcenia medycznego 
i specjalistycznego kształcenia lekarsko-
dentystycznego, włączenia do pkt 5.1.3 
załącznika V nowych specjalności 
medycznych, zmian w wykazie zawartym 
w pkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 i 5.6.1 
załącznika V, włączenia do pkt 5.3.3 
załącznika V nowych specjalności 
lekarsko-dentystycznych, określenia 
warunków stosowania wspólnych ram 
kształcenia oraz określenia warunków 
stosowania wspólnych testów w zakresie 
kształcenia. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 

(24) W celu uzupełnienia lub zmiany 
określonych elementów innych niż istotne 
dyrektywy 2005/36/WE należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do aktualizacji załącznika I, 
określenia kryteriów obliczania opłat 
związanych z europejską legitymacją 
zawodową, ustalenia szczegółów 
dotyczących dokumentacji niezbędnej do 
uzyskania europejskiej legitymacji 
zawodowej, dostosowań wykazu rodzajów 
działalności zawartego w załączniku IV, 
dostosowań punktów 5.1.1 – 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 
załącznika V, wyraźnego określenia 
wiedzy i umiejętności posiadanych przez 
lekarzy, pielęgniarzy/pielęgniarek 
odpowiedzialnych za opiekę ogólną, 
lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, 
położne, farmaceutów i architektów, 
dostosowania minimalnych okresów 
kształcenia w odniesieniu do 
specjalistycznego kształcenia medycznego 
i specjalistycznego kształcenia lekarsko-
dentystycznego, włączenia do pkt 5.1.3 
załącznika V nowych specjalności 
medycznych, zmian w wykazie zawartym 
w pkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 i 5.6.1 
załącznika V, włączenia do pkt 5.3.3 
załącznika V nowych specjalności 
lekarsko-dentystycznych, określenia 
warunków stosowania wspólnych ram 
kształcenia oraz określenia warunków 
stosowania wspólnych testów w zakresie 
kształcenia. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów, opierając się na 
jasnych zasadach konsultacji, które 
określone zostaną w art. 58 niniejszej 
dyrektywy. Przygotowując i opracowując 
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dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Poprawka 165
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W celu uzupełnienia lub zmiany 
określonych elementów innych niż istotne 
dyrektywy 2005/36/WE należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do aktualizacji załącznika I, 
określenia kryteriów obliczania opłat 
związanych z europejską legitymacją 
zawodową, ustalenia szczegółów 
dotyczących dokumentacji niezbędnej do 
uzyskania europejskiej legitymacji 
zawodowej, dostosowań wykazu rodzajów 
działalności zawartego w załączniku IV, 
dostosowań punktów 5.1.1 – 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 
załącznika V, wyraźnego określenia 
wiedzy i umiejętności posiadanych przez 
lekarzy, pielęgniarzy/pielęgniarek 
odpowiedzialnych za opiekę ogólną, 
lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, 
położne, farmaceutów i architektów, 
dostosowania minimalnych okresów 
kształcenia w odniesieniu do 
specjalistycznego kształcenia medycznego 
i specjalistycznego kształcenia lekarsko-
dentystycznego, włączenia do pkt 5.1.3 
załącznika V nowych specjalności 
medycznych, zmian w wykazie zawartym 
w pkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 i 5.6.1 

(24) W celu uzupełnienia lub zmiany 
określonych elementów innych niż istotne 
dyrektywy 2005/36/WE należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do aktualizacji załącznika I, 
określenia kryteriów obliczania opłat 
związanych z europejską legitymacją 
zawodową, ustalenia szczegółów 
dotyczących dokumentacji niezbędnej do 
uzyskania europejskiej legitymacji 
zawodowej, dostosowań wykazu rodzajów 
działalności zawartego w załączniku IV, 
dostosowań punktów 5.1.1 – 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 
załącznika V, wyraźnego określenia 
wiedzy i umiejętności posiadanych przez 
lekarzy, pielęgniarzy/pielęgniarek 
odpowiedzialnych za opiekę ogólną, 
lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, 
położne, farmaceutów i architektów, 
dostosowania minimalnych okresów 
kształcenia w odniesieniu do 
specjalistycznego kształcenia medycznego 
i specjalistycznego kształcenia lekarsko-
dentystycznego, włączenia do pkt 5.1.3 
załącznika V nowych specjalności 
medycznych, zmian w wykazie zawartym 
w pkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 i 5.6.1 
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załącznika V, włączenia do pkt 5.3.3 
załącznika V nowych specjalności 
lekarsko-dentystycznych, określenia 
warunków stosowania wspólnych ram 
kształcenia oraz określenia warunków 
stosowania wspólnych testów w zakresie 
kształcenia. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
na poziomie ekspertów. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

załącznika V, włączenia do pkt 5.3.3 
załącznika V nowych specjalności 
lekarsko-dentystycznych, określenia 
warunków stosowania wspólnych ram 
kształcenia oraz określenia warunków 
stosowania wspólnych testów w zakresie 
kształcenia. Szczególnie ważne jest, aby 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
umożliwiając udział przedstawicieli 
zainteresowanych stron reprezentujących 
zawody, w tym ekspertów na poziomie 
zarówno europejskim, jak i krajowym. 
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe, przejrzyste i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Poprawka 166
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W celu uzupełnienia lub zmiany 
określonych elementów innych niż istotne 
dyrektywy 2005/36/WE należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do aktualizacji załącznika I, 
określenia kryteriów obliczania opłat 
związanych z europejską legitymacją 
zawodową, ustalenia szczegółów 
dotyczących dokumentacji niezbędnej do 
uzyskania europejskiej legitymacji 
zawodowej, dostosowań wykazu rodzajów 
działalności zawartego w załączniku IV, 
dostosowań punktów 5.1.1 – 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 
załącznika V, wyraźnego określenia 

(24) W celu uzupełnienia lub zmiany 
określonych elementów innych niż istotne 
dyrektywy 2005/36/WE należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do aktualizacji załącznika I, 
określenia kryteriów obliczania opłat 
związanych z europejską legitymacją 
zawodową, ustalenia szczegółów 
dotyczących dokumentacji niezbędnej do 
uzyskania europejskiej legitymacji 
zawodowej, dostosowań wykazu rodzajów 
działalności zawartego w załączniku IV, 
dostosowań punktów 5.1.1 – 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 
załącznika V, wspierania uznawania 
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wiedzy i umiejętności posiadanych przez 
lekarzy, pielęgniarzy/pielęgniarek 
odpowiedzialnych za opiekę ogólną, 
lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, 
położne, farmaceutów i architektów, 
dostosowania minimalnych okresów 
kształcenia w odniesieniu do 
specjalistycznego kształcenia medycznego 
i specjalistycznego kształcenia lekarsko-
dentystycznego, włączenia do pkt 5.1.3 
załącznika V nowych specjalności 
medycznych, zmian w wykazie zawartym 
w pkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 i 5.6.1 
załącznika V, włączenia do pkt 5.3.3 
załącznika V nowych specjalności 
lekarsko-dentystycznych, określenia 
warunków stosowania wspólnych ram 
kształcenia oraz określenia warunków 
stosowania wspólnych testów w zakresie 
kształcenia. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

podyplomowych specjalizacji w zawodach 
regulowanych w ramach tytułu III 
rozdział III, w których nie podjęto jeszcze 
ustaleń dotyczących uznawania 
specjalizacji, wyraźnego określenia wiedzy 
i umiejętności posiadanych przez lekarzy, 
pielęgniarzy/pielęgniarek 
odpowiedzialnych za opiekę ogólną, 
lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, 
położne, farmaceutów i architektów, 
dostosowania minimalnych okresów 
kształcenia w odniesieniu do 
specjalistycznego kształcenia medycznego 
i specjalistycznego kształcenia lekarsko-
dentystycznego, włączenia do pkt 5.1.3 
załącznika V nowych specjalności 
medycznych, zmian w wykazie zawartym 
w pkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 i 5.6.1 
załącznika V, włączenia do pkt 5.3.3 
załącznika V nowych specjalności 
lekarsko-dentystycznych, określenia 
warunków stosowania wspólnych ram 
kształcenia oraz określenia warunków 
stosowania wspólnych testów w zakresie 
kształcenia. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Poprawka 167
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W przypadku przyjmowania aktów 
wykonawczych należy stosować procedurę 

(26) W przypadku przyjmowania aktów 
wykonawczych należy stosować procedurę 
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doradczą, aby określić wspólne i jednolite 
zasady w odniesieniu do specyfikacji 
europejskiej legitymacji zawodowej w 
zakresie określonych zawodów, formatu 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
tłumaczeń niezbędnych do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
szczegółów oceny wniosków o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
specyfikacji technicznych i środków 
niezbędnych do zapewnienia integralności, 
poufności i dokładności informacji 
zapisanych na legitymacji i znajdujących 
się w dokumentacji w systemie IMI, 
warunków i procedur udostępniania 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
warunków dostępu do dokumentacji w 
systemie IMI, środków technicznych i 
procedur w zakresie weryfikacji 
autentyczności i ważności europejskiej 
legitymacji zawodowej oraz wdrożenia 
mechanizmu ostrzegania, ze względu na 
techniczny charakter tych aktów 
wykonawczych.

sprawdzającą, aby określić wspólne i 
jednolite zasady w odniesieniu do 
specyfikacji europejskiej legitymacji 
zawodowej w zakresie określonych 
zawodów, formatu europejskiej legitymacji 
zawodowej, tłumaczeń niezbędnych do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
szczegółów oceny wniosków o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
specyfikacji technicznych i środków 
niezbędnych do zapewnienia integralności, 
poufności i dokładności informacji 
zapisanych na legitymacji i znajdujących 
się w dokumentacji w systemie IMI, 
warunków i procedur udostępniania 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
warunków dostępu do dokumentacji w 
systemie IMI, środków technicznych i 
procedur w zakresie weryfikacji 
autentyczności i ważności europejskiej 
legitymacji zawodowej oraz wdrożenia 
mechanizmu ostrzegania.

Or. de

Poprawka 168
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W przypadku przyjmowania aktów 
wykonawczych należy stosować procedurę 
doradczą, aby określić wspólne i jednolite 
zasady w odniesieniu do specyfikacji 
europejskiej legitymacji zawodowej w 
zakresie określonych zawodów, formatu 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
tłumaczeń niezbędnych do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej, 

(26) W przypadku przyjmowania aktów 
wykonawczych należy stosować procedurę 
doradczą, aby określić wspólne i jednolite 
zasady w odniesieniu do formatu 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
tłumaczeń niezbędnych do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
szczegółów oceny wniosków o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
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szczegółów oceny wniosków o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
specyfikacji technicznych i środków 
niezbędnych do zapewnienia integralności, 
poufności i dokładności informacji 
zapisanych na legitymacji i znajdujących 
się w dokumentacji w systemie IMI, 
warunków i procedur udostępniania 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
warunków dostępu do dokumentacji w 
systemie IMI, środków technicznych i 
procedur w zakresie weryfikacji 
autentyczności i ważności europejskiej 
legitymacji zawodowej oraz wdrożenia 
mechanizmu ostrzegania, ze względu na 
techniczny charakter tych aktów 
wykonawczych.

specyfikacji technicznych i środków 
niezbędnych do zapewnienia integralności, 
poufności i dokładności informacji 
zapisanych na legitymacji i znajdujących 
się w dokumentacji w systemie IMI, 
warunków i procedur udostępniania 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
warunków dostępu do dokumentacji w 
systemie IMI, środków technicznych i 
procedur w zakresie weryfikacji 
autentyczności i ważności europejskiej 
legitymacji zawodowej oraz wdrożenia 
mechanizmu ostrzegania, ze względu na 
techniczny charakter tych aktów 
wykonawczych.

Or. fr

Poprawka 169
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W przypadku przyjmowania aktów 
wykonawczych należy stosować procedurę 
doradczą, aby określić wspólne i jednolite 
zasady w odniesieniu do specyfikacji 
europejskiej legitymacji zawodowej w 
zakresie określonych zawodów, formatu 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
tłumaczeń niezbędnych do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
szczegółów oceny wniosków o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
specyfikacji technicznych i środków 
niezbędnych do zapewnienia integralności, 
poufności i dokładności informacji 
zapisanych na legitymacji i znajdujących 
się w dokumentacji w systemie IMI, 
warunków i procedur udostępniania 

(26) W przypadku przyjmowania aktów 
wykonawczych należy stosować procedurę 
sprawdzającą, aby określić wspólne i 
jednolite zasady w odniesieniu do 
specyfikacji europejskiej legitymacji 
zawodowej w zakresie określonych 
zawodów, formatu europejskiej legitymacji 
zawodowej, tłumaczeń niezbędnych do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
szczegółów oceny wniosków o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
specyfikacji technicznych i środków 
niezbędnych do zapewnienia integralności, 
poufności i dokładności informacji 
zapisanych na legitymacji i znajdujących 
się w dokumentacji w systemie IMI, 
warunków i procedur udostępniania 
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europejskiej legitymacji zawodowej, 
warunków dostępu do dokumentacji w 
systemie IMI, środków technicznych i 
procedur w zakresie weryfikacji 
autentyczności i ważności europejskiej 
legitymacji zawodowej oraz wdrożenia 
mechanizmu ostrzegania, ze względu na 
techniczny charakter tych aktów 
wykonawczych.

europejskiej legitymacji zawodowej, 
warunków dostępu do dokumentacji w 
systemie IMI, środków technicznych i 
procedur w zakresie weryfikacji 
autentyczności i ważności europejskiej 
legitymacji zawodowej oraz wdrożenia 
mechanizmu ostrzegania, ze względu na 
techniczny charakter tych aktów 
wykonawczych. W stosownych 
przypadkach Komisja może realizować 
projekty pilotażowe, prowadzić 
konsultacje, z uwzględnieniem wniosków 
zgłaszanych przez organizacje zawodowe, 
zgodnie z art. 58a (nowy), fora 
gromadzące zainteresowane strony, 
zgodnie z art. 57c (nowy) w celu oceny 
funkcjonowania przepisów i procedur, 
które mają zostać włączone do aktu 
wykonawczego / aktów wykonawczych. 

Or. en

Poprawka 170
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W przypadku przyjmowania aktów 
wykonawczych należy stosować procedurę 
doradczą, aby określić wspólne i jednolite 
zasady w odniesieniu do specyfikacji 
europejskiej legitymacji zawodowej w 
zakresie określonych zawodów, formatu 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
tłumaczeń niezbędnych do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
szczegółów oceny wniosków o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
specyfikacji technicznych i środków 
niezbędnych do zapewnienia integralności, 
poufności i dokładności informacji 
zapisanych na legitymacji i znajdujących 

(26) W przypadku przyjmowania aktów 
wykonawczych należy stosować procedurę 
doradczą, aby określić wspólne i jednolite 
zasady w odniesieniu do specyfikacji 
europejskiej legitymacji zawodowej w 
zakresie określonych zawodów, których 
przedstawiciele złożą taki wniosek, 
formatu europejskiej legitymacji 
zawodowej, tłumaczeń niezbędnych do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
szczegółów oceny wniosków o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
specyfikacji technicznych i środków 
niezbędnych do zapewnienia integralności, 
poufności i dokładności informacji 
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się w dokumentacji w systemie IMI, 
warunków i procedur udostępniania 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
warunków dostępu do dokumentacji w 
systemie IMI, środków technicznych i 
procedur w zakresie weryfikacji 
autentyczności i ważności europejskiej 
legitymacji zawodowej oraz wdrożenia 
mechanizmu ostrzegania, ze względu na 
techniczny charakter tych aktów 
wykonawczych.

zapisanych na legitymacji i znajdujących 
się w dokumentacji w systemie IMI, 
warunków i procedur udostępniania 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
warunków dostępu do dokumentacji w 
systemie IMI, środków technicznych i 
procedur w zakresie weryfikacji 
autentyczności i ważności europejskiej 
legitymacji zawodowej oraz wdrożenia 
mechanizmu ostrzegania, ze względu na 
techniczny charakter tych aktów 
wykonawczych.

Or. el

Uzasadnienie

Wyjaśnienie fakultatywnego charakteru wprowadzenia legitymacji zawodowej.

Poprawka 171
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Akty wykonawcze, które mają na 
celu określenie wspólnych i jednolitych 
zasad dotyczących konieczności 
wprowadzenia europejskiej legitymacji 
zawodowej w zawodach regulowanych, 
należy przyjmować zgodnie z procedurą 
sprawdzającą.

Or. fr

Poprawka 172
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W następstwie pozytywnego 
doświadczenia z wzajemnej oceny 
dyrektywy 2006/123/WE należy 
uwzględnić w dyrektywie 2005/36/WE 
podobny system oceny. Państwa 
członkowskie powinny zgłosić zawody, 
które są w nich regulowane, i powody 
takiego regulowania, a także powinny 
wspólnie omawiać ustalenia. Taki system 
przyczyniłby się do uzyskania większej 
przejrzystości na rynku usług 
świadczonych w ramach wolnych 
zawodów.

skreślony

Or. de

Poprawka 173
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W następstwie pozytywnego 
doświadczenia z wzajemnej oceny 
dyrektywy 2006/123/WE należy 
uwzględnić w dyrektywie 2005/36/WE 
podobny system oceny. Państwa 
członkowskie powinny zgłosić zawody, 
które są w nich regulowane, i powody 
takiego regulowania, a także powinny 
wspólnie omawiać ustalenia. Taki system 
przyczyniłby się do uzyskania większej 
przejrzystości na rynku usług 
świadczonych w ramach wolnych 
zawodów.

skreślony

Or. en
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Poprawka 174
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) W zakresie, w jakim są one 
regulowane, przedmiotowa dyrektywa 
dotyczy również wolnych zawodów, do 
których, zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
należą zawody wykonywane osobiście na 
podstawie odpowiednich kwalifikacji 
zawodowych w sposób odpowiedzialny 
i zawodowo niezależny przez osoby 
świadczące usługi intelektualne 
i koncepcyjne w interesie klienta 
i w interesie publicznym. Wykonywanie 
zawodu może podlegać w państwach 
członkowskich, zgodnie z traktatem, 
szczególnym ograniczeniom ustawowym 
zgodnie z prawem krajowym oraz 
uregulowaniom zawodowym 
przyjmowanym w tych ramach 
samodzielnie przez odpowiednie 
organizacje zawodowe, chroniącym 
i rozwijającym profesjonalizm oraz jakość 
usług, a także poufność w relacjach 
z klientem.

Or. de

Poprawka 175
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29b) Niniejsza dyrektywa nie narusza 
środków niezbędnych dla zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia i 
konsumentów.
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Or. de

Poprawka 176
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Niniejsza dyrektywa nie narusza 
środków niezbędnych dla zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia i 
konsumentów.

Or. en

Poprawka 177
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
również zasady dotyczące częściowego 
dostępu do zawodu regulowanego oraz 
dostępu do płatnych praktyk odbywanych 
w innym państwie członkowskim i 
uznawania takich praktyk.

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
również zasady dotyczące częściowego 
dostępu do określonych zawodów 
regulowanych.

Or. de

Poprawka 178
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
również zasady dotyczące częściowego 
dostępu do zawodu regulowanego oraz 
dostępu do płatnych praktyk odbywanych
w innym państwie członkowskim i 
uznawania takich praktyk.

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
również zasady dotyczące częściowego 
dostępu do określonych zawodów 
regulowanych oraz dostępu do praktyk
przewidzianych w ramach programów 
nauczania dla zawodów regulowanych, 
bez względu na poziom i rodzaj 
wynagrodzenia, i uznawania takich 
praktyk odbytych w innym państwie 
członkowskim.

Or. fr

Poprawka 179
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
również zasady dotyczące częściowego 
dostępu do zawodu regulowanego oraz 
dostępu do płatnych praktyk odbywanych 
w innym państwie członkowskim i 
uznawania takich praktyk.

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
również zasady dotyczące częściowego 
dostępu do zawodu regulowanego oraz 
dostępu do praktyk odbywanych w innym 
państwie członkowskim i uznawania takich 
praktyk.

Or. en

Poprawka 180
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1
Dyrektywa 2005/36/WE 
Artykuł 1 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
również zasady dotyczące częściowego 
dostępu do zawodu regulowanego oraz 
dostępu do płatnych praktyk odbywanych 
w innym państwie członkowskim i 
uznawania takich praktyk.

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
również zasady dotyczące częściowego 
dostępu do zawodu regulowanego oraz 
dostępu do praktyk odbywanych w innym 
państwie członkowskim i uznawania takich 
praktyk.

Or. en

Poprawka 181
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 1 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
również zasady dotyczące częściowego 
dostępu do zawodu regulowanego oraz 
dostępu do płatnych praktyk odbywanych 
w innym państwie członkowskim i 
uznawania takich praktyk.

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
również zasady dotyczące częściowego 
dostępu do zawodu regulowanego oraz 
dostępu do praktyk odbywanych w innym 
państwie członkowskim i uznawania takich 
praktyk.

Or. de

Uzasadnienie

W niektórych zawodach przyjęte jest odbywanie bezpłatnych praktyk. Jednak osoby 
odbywające bezpłatne praktyki nie powinny być pokrzywdzone przez to, że praktyki te nie 
zostaną uznane.

Poprawka 182
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 1 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
również zasady dotyczące częściowego 
dostępu do zawodu regulowanego oraz
dostępu do płatnych praktyk odbywanych 
w innym państwie członkowskim i 
uznawania takich praktyk.

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
również zasady dotyczące dostępu do 
płatnych praktyk odbywanych w innym 
państwie członkowskim i uznawania takich 
praktyk.

Or. en

Poprawka 183
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
również zasady dotyczące częściowego 
dostępu do zawodu regulowanego oraz 
dostępu do płatnych praktyk odbywanych 
w innym państwie członkowskim i 
uznawania takich praktyk.

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
również zasady dotyczące częściowego 
dostępu do określonych zawodów 
regulowanych oraz dostępu do praktyk
wpisujących się w ramy programu 
nauczania przygotowującego do zawodu 
regulowanego, który należy zrealizować, 
aby dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji był ważny, odbywanych w 
innym państwie członkowskim i 
uznawania takich praktyk.

Or. fr

Poprawka 184
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 1 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
również zasady dotyczące częściowego 
dostępu do zawodu regulowanego oraz 
dostępu do płatnych praktyk odbywanych 
w innym państwie członkowskim i 
uznawania takich praktyk.

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
również zasady dotyczące częściowego 
dostępu do zawodu w państwach 
członkowskich, które przewidują taką 
możliwość, w określonych zawodach 
regulowanych z przyczyn dotyczących 
zdrowia, bezpieczeństwa publicznego lub 
specyfiki geograficznej.

Or. el

Uzasadnienie

Z przyczyn dotyczących m.in. zdrowia i bezpieczeństwa publicznego państwa członkowskie 
mają obowiązek sprawdzić, w jakich zawodach mogą zezwolić na częściowy dostęp. 
Zainteresowani uznawaniem praktyk odbywających się w innym państwie członkowskim nie 
są specjalistami, w związku z czym kwestia ta nie mieści się w zakresie stosowania omawianej 
dyrektywy.

Poprawka 185
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1
Dyrektywa 2005/36
Ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
również zasady dotyczące częściowego 
dostępu do zawodu regulowanego oraz 
dostępu do płatnych praktyk odbywanych 
w innym państwie członkowskim i 
uznawania takich praktyk.

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
również zasady dotyczące częściowego 
dostępu do zawodu regulowanego.

Or. es

Uzasadnienie

Należy skreślić odniesienie do płatnych praktyk, głównie dlatego, że w Hiszpanii nie ma 
takiego zwyczaju, a obecna sytuacja gospodarcza uniemożliwiłaby zmianę tego modelu.  Brak 
w dyrektywie definicji płatnych praktyk spowodowałaby wiele problemów związanych ze 
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stosowaniem przepisów. Dlatego też, jeżeli odniesienie to zostanie utrzymane, należy uściślić 
w dyrektywie, w jakiej skali praktyki są płatne i czy państwo członkowskie jest zobowiązane 
pokryć koszty zabezpieczenia społecznego.

Poprawka 186
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
również zasady dotyczące częściowego 
dostępu do zawodu regulowanego oraz 
dostępu do płatnych praktyk odbywanych 
w innym państwie członkowskim i 
uznawania takich praktyk.

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
również zasady dotyczące częściowego 
dostępu do zawodu regulowanego oraz 
dostępu do płatnych praktyk odbywanych
w innym państwie członkowskim w 
ramach szkolenia przygotowującego do 
regulowanego zawodu w zakresie, w jakim 
praktyki te zapewniają praktykantom 
pewne prawa zawodowe, a także zasady 
dotyczące uznawania takich praktyk.

Or. en

Poprawka 187
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się wobec 
wszystkich obywateli dowolnego państwa 
członkowskiego zamierzających 
wykonywać zawód regulowany lub odbyć
płatne praktyki w państwie członkowskim 
innym niż to, w którym uzyskali 
kwalifikacje zawodowe, zarówno jako 

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się wobec 
wszystkich obywateli dowolnego państwa 
członkowskiego zamierzających 
wykonywać zawód regulowany lub odbyć 
praktyki przewidzianych w ramach 
programów nauczania przygotowujących 
do zawodów regulowanych, bez względu
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osoby pracujące na własny rachunek – w 
tym osoby wykonujące wolny zawód, jak 
też jako pracownicy najemni.

na poziom i rodzaj wynagrodzenia, w
państwie członkowskim innym niż to, w 
którym uzyskali kwalifikacje zawodowe, 
zarówno jako osoby pracujące na własny 
rachunek – w tym osoby wykonujące 
wolny zawód, jak też jako pracownicy 
najemni.

Or. fr

Poprawka 188
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2
Dyrektywa 2005/36/WE 
Artykuł 2 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się wobec 
wszystkich obywateli dowolnego państwa 
członkowskiego zamierzających 
wykonywać zawód regulowany lub odbyć 
płatne praktyki w państwie członkowskim 
innym niż to, w którym uzyskali 
kwalifikacje zawodowe, zarówno jako 
osoby pracujące na własny rachunek – w 
tym osoby wykonujące wolny zawód, jak 
też jako pracownicy najemni.

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się wobec 
wszystkich obywateli dowolnego państwa 
członkowskiego zamierzających 
wykonywać zawód regulowany lub odbyć 
praktyki w państwie członkowskim innym 
niż to, w którym uzyskali kwalifikacje 
zawodowe, zarówno jako osoby pracujące 
na własny rachunek – w tym osoby 
wykonujące wolny zawód, jak też jako 
pracownicy najemni.

Or. en

Poprawka 189
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się wobec 1. Niniejszą dyrektywę stosuje się wobec 
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wszystkich obywateli dowolnego państwa 
członkowskiego zamierzających 
wykonywać zawód regulowany lub odbyć 
płatne praktyki w państwie członkowskim 
innym niż to, w którym uzyskali 
kwalifikacje zawodowe, zarówno jako 
osoby pracujące na własny rachunek – w 
tym osoby wykonujące wolny zawód, jak 
też jako pracownicy najemni.

wszystkich obywateli dowolnego państwa 
członkowskiego zamierzających 
wykonywać zawód regulowany lub odbyć 
praktyki w państwie członkowskim innym 
niż to, w którym uzyskali kwalifikacje 
zawodowe, zarówno jako osoby pracujące 
na własny rachunek – w tym osoby 
wykonujące wolny zawód, jak też jako 
pracownicy najemni.

Or. en

Poprawka 190
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 2 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się wobec 
wszystkich obywateli dowolnego państwa 
członkowskiego zamierzających 
wykonywać zawód regulowany lub odbyć 
płatne praktyki w państwie członkowskim 
innym niż to, w którym uzyskali 
kwalifikacje zawodowe, zarówno jako 
osoby pracujące na własny rachunek – w 
tym osoby wykonujące wolny zawód, jak 
też jako pracownicy najemni.

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się wobec 
wszystkich obywateli dowolnego państwa 
członkowskiego zamierzających 
wykonywać zawód regulowany w państwie 
członkowskim innym niż to, w którym 
uzyskali kwalifikacje zawodowe, zarówno 
jako osoby pracujące na własny rachunek, 
w tym osoby wykonujące wolny zawód, 
jak też jako pracownicy najemni.

Or. el

Uzasadnienie

Zainteresowani uznawaniem praktyk odbywających się w innym państwie członkowskim nie 
są specjalistami, w związku z czym kwestia ta nie mieści się w zakresie stosowania omawianej 
dyrektywy.

Poprawka 191
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się wobec 
wszystkich obywateli dowolnego państwa 
członkowskiego zamierzających 
wykonywać zawód regulowany lub odbyć 
płatne praktyki w państwie członkowskim 
innym niż to, w którym uzyskali 
kwalifikacje zawodowe, zarówno jako 
osoby pracujące na własny rachunek – w 
tym osoby wykonujące wolny zawód, jak 
też jako pracownicy najemni.

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się wobec 
wszystkich obywateli dowolnego państwa 
członkowskiego zamierzających 
wykonywać zawód regulowany lub odbyć 
płatne praktyki w państwie członkowskim 
innym niż to, w którym uzyskali 
kwalifikacje zawodowe, zarówno jako 
osoby pracujące na własny rachunek – w 
tym osoby wykonujące wolny zawód1, jak 
też jako pracownicy najemni.

__________________
1 Zgodnie z definicją wolnego zawodu 
zawartą w wyroku ETS z dnia 
11.10.2001 r., sprawa C-267/99 - Adam, 
odniesienie: Zbiór Orzeczeń 2001, s. I-
07467.

Or. de

Uzasadnienie

W niektórych zawodach przyjęte jest odbywanie bezpłatnych praktyk. Jednak osoby 
odbywające bezpłatne praktyki nie powinny być pokrzywdzone przez to, że praktyki te nie 
zostaną uznane.

Poprawka 192
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się wobec 
wszystkich obywateli dowolnego państwa 
członkowskiego zamierzających 

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się wobec 
wszystkich obywateli dowolnego państwa 
członkowskiego zamierzających 
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wykonywać zawód regulowany lub odbyć
płatne praktyki w państwie członkowskim 
innym niż to, w którym uzyskali 
kwalifikacje zawodowe, zarówno jako 
osoby pracujące na własny rachunek – w 
tym osoby wykonujące wolny zawód, jak 
też jako pracownicy najemni.

wykonywać zawód regulowany lub odbyć 
praktyki wpisujące się w ramy programu 
nauczania przygotowującego do zawodu 
regulowanego, który należy zrealizować, 
aby dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji był ważny, w państwie 
członkowskim innym niż to, w którym 
uzyskali kwalifikacje zawodowe, zarówno 
jako osoby pracujące na własny rachunek –
w tym osoby wykonujące wolny zawód, 
jak też jako pracownicy najemni.

Or. fr

Poprawka 193
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2
Dyrektywa 2005/36
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się wobec 
wszystkich obywateli dowolnego państwa 
członkowskiego zamierzających 
wykonywać zawód regulowany lub odbyć 
płatne praktyki w państwie członkowskim 
innym niż to, w którym uzyskali 
kwalifikacje zawodowe, zarówno jako 
osoby pracujące na własny rachunek – w 
tym osoby wykonujące wolny zawód, jak 
też jako pracownicy najemni.

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się wobec 
wszystkich obywateli dowolnego państwa 
członkowskiego zamierzających 
wykonywać zawód regulowany w państwie 
członkowskim innym niż to, w którym 
uzyskali kwalifikacje zawodowe, zarówno 
jako osoby pracujące na własny rachunek –
w tym osoby wykonujące wolny zawód, 
jak też jako pracownicy najemni.

Or. es

Uzasadnienie

Należy skreślić odniesienie do płatnych praktyk, głównie dlatego, że w Hiszpanii nie ma 
takiego zwyczaju, a obecna sytuacja gospodarcza uniemożliwiłaby zmianę tego modelu.  Brak 
w dyrektywie definicji płatnych praktyk spowodowałaby wiele problemów związanych ze 
stosowaniem przepisów. Dlatego też, jeżeli odniesienie to zostanie utrzymane, należy uściślić 
w dyrektywie, w jakiej skali praktyki są płatne i czy państwo członkowskie jest zobowiązane 
pokryć koszty zabezpieczenia społecznego.
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Poprawka 194
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 2 – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z własnymi przepisami każde 
państwo członkowskie może zezwolić 
obywatelom państw członkowskich 
posiadającym kwalifikacje zawodowe 
uzyskane poza tym państwem 
członkowskim na wykonywanie zawodów 
regulowanych na jego terytorium w 
rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a). W 
przypadku zawodów, o których mowa w 
przepisach tytułu III rozdział III, wstępne 
uznanie jest uzależnione od spełnienia 
minimalnych wymogów w zakresie 
wykształcenia ustanowionych w tym 
rozdziale.

Or. el

Uzasadnienie

Zainteresowani uznawaniem praktyk odbywających się w innym państwie członkowskim nie 
są specjalistami, w związku z czym kwestia ta nie mieści się w zakresie stosowania omawianej 
dyrektywy.

Poprawka 195
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Article 1 – paragraph 1 – point 2 (new)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
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do notariuszy powoływanych przez organy 
publiczne.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić specyfikę zawodu notariusza. Mianowani urzędowym aktem organów 
publicznych notariusze odgrywają szczególną rolę w systemach prawnych państw 
członkowskich. Są oni delegatami organów publicznych, a sporządzane przez nich dokumenty 
urzędowe są równoważne z orzeczeniami.

Poprawka 196
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Stosując niniejszą dyrektywę, należy w 
miarę możliwości uwzględniać specyfikę 
geograficzną niektórych zawodów.

Or. el

Poprawka 197
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „płatne praktyki”: wykonywanie 
nadzorowanych i wynagradzanych 
czynności w celu uzyskania dostępu do 
zawodu regulowanego udzielanego na 
podstawie egzaminu;

skreślona
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Or. el

Uzasadnienie

Zainteresowani uznawaniem praktyk odbywających się w innym państwie członkowskim nie 
są specjalistami, w związku z czym kwestia ta nie mieści się w zakresie stosowania omawianej 
dyrektywy.

Poprawka 198
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a) – podpunkt (ii)
Dyrektywa 2005/36
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) „płatne praktyki”: wykonywanie 
nadzorowanych i wynagradzanych 
czynności w celu uzyskania dostępu do 
zawodu regulowanego udzielanego na 
podstawie egzaminu;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Należy skreślić odniesienie do płatnych praktyk, głównie dlatego, że w Hiszpanii nie ma 
takiego zwyczaju, a obecna sytuacja gospodarcza uniemożliwiłaby zmianę tego modelu.  Brak 
w dyrektywie definicji płatnych praktyk spowodowałaby wiele problemów związanych ze 
stosowaniem przepisów. Dlatego też, jeżeli odniesienie to zostanie utrzymane, należy uściślić 
w dyrektywie, w jakiej skali praktyki są płatne i czy państwo członkowskie jest zobowiązane 
pokryć koszty zabezpieczenia społecznego.

Poprawka 199
Emma McClarkin

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

j) „płatne praktyki”: wykonywanie 
nadzorowanych i wynagradzanych 
czynności w celu uzyskania dostępu do 
zawodu regulowanego udzielanego na 
podstawie egzaminu;

j) „praktyki”: wykonywanie 
nadzorowanych i wynagradzanych 
czynności w celu uzyskania dostępu do 
zawodu regulowanego zgodnie z 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi 
lub administracyjnymi danego państwa 
członkowskiego; 

Or. en

Uzasadnienie

Osoby, które odbywają praktyki będące podstawowym elementem szkolenia zawodowego, nie 
powinny być pokrzywdzone, w przypadku gdy nie otrzymują wynagrodzenia za praktyki. 
Skreślono słowa „udzielanego na podstawie egzaminu”. Skreślenie motywowane jest tym, że 
warunki dostępu do zawodu regulowanego określają państwa członkowskie. Warunki te mogą 
obejmować egzamin lub inne wymogi.

Poprawka 200
Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) „płatne praktyki”: wykonywanie 
nadzorowanych i wynagradzanych
czynności w celu uzyskania dostępu do 
zawodu regulowanego udzielanego na 
podstawie egzaminu;

j) „praktyki”: wykonywanie 
nadzorowanych czynności w celu 
uzyskania dostępu do zawodu 
regulowanego udzielanego na podstawie 
egzaminu;

Or. en

Poprawka 201
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a) – podpunkt (ii)



PE496.438v01-00 90/121 AM\913241PL.doc

PL

Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) „płatne praktyki”: wykonywanie 
nadzorowanych i wynagradzanych
czynności w celu uzyskania dostępu do 
zawodu regulowanego udzielanego na 
podstawie egzaminu;

j) „praktyki w ramach programów 
nauczania dla zawodów regulowanych”: 
wykonywanie nadzorowanych i czynności, 
bez względu na poziom i rodzaj 
wynagrodzenia, w celu uzyskania dostępu 
do zawodu regulowanego udzielanego na 
podstawie egzaminu;

Or. fr

Poprawka 202
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) „płatne praktyki”: wykonywanie 
nadzorowanych i wynagradzanych
czynności w celu uzyskania dostępu do 
zawodu regulowanego udzielanego na 
podstawie egzaminu;

j) „praktyki”: wykonywanie 
nadzorowanych czynności w celu 
uzyskania dostępu do zawodu 
regulowanego udzielanego na podstawie 
egzaminu;

Or. de

Uzasadnienie

W niektórych zawodach przyjęte jest odbywanie bezpłatnych praktyk. Jednak osoby 
odbywające bezpłatne praktyki nie powinny być pokrzywdzone przez to, że praktyki te nie 
zostaną uznane.

Poprawka 203
Robert Rochefort

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) „płatne praktyki”: wykonywanie 
nadzorowanych i wynagradzanych
czynności w celu uzyskania dostępu do 
zawodu regulowanego udzielanego na 
podstawie egzaminu;

j) „praktyki wpisujące się w ramy
programu nauczania przygotowującego 
do zawodu regulowanego, który należy 
zrealizować, aby dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji był ważny”;
wykonywanie nadzorowanych czynności w 
celu uzyskania dostępu do zawodu 
regulowanego udzielanego na podstawie 
egzaminu;

Or. fr

Poprawka 204
Emma McClarkin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

k) „europejska legitymacja zawodowa”: 
elektroniczne świadectwo wydawane 
specjaliście na wniosek do celów 
prowadzenia działalności w przyjmującym 
państwie członkowskim lub tymczasowego 
i okazjonalnego świadczenia usług w 
przyjmującym państwie członkowskim;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że legitymacja powinna być wydawana na wniosek.
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Poprawka 205
Mikael Gustafsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 206
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

k) „europejska legitymacja zawodowa”: 
elektroniczne świadectwo wydawane 
specjaliście na wniosek organizacji 
zawodowej w celu udokumentowania jego 
kwalifikacji do celów prowadzenia 
działalności w przyjmującym państwie 
członkowskim lub w celu tymczasowego i 
okazjonalnego świadczenia usług w 
przyjmującym państwie członkowskim;

Or. de
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Uzasadnienie

Należy doprecyzować zaproponowany przez Komisję dobrowolny charakter legitymacji 
zawodowej. Ponadto należy wyjaśnić, że to na przyjmującym państwie członkowskim 
spoczywa obowiązek podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie uznania kwalifikacji 
zawodowych.

Poprawka 207
Mikael Gustafsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „uczenie się przez całe życie”: całość 
odbytego w ciągu całego życia kształcenia 
ogólnego, kształcenia i szkolenia 
zawodowego, kształcenia 
„pozaformalnego” i nieformalnego uczenia 
się, których rezultatem jest poprawa 
wiedzy, umiejętności i kompetencji.

l) „uczenie się przez całe życie”: całość 
odbytego w ciągu całego życia kształcenia 
ogólnego, kształcenia i szkolenia 
zawodowego, kształcenia 
„pozaformalnego” i nieformalnego uczenia 
się, których rezultatem jest poprawa 
kompetencji: wiedzy, umiejętności i 
wartości.

Or. en

Poprawka 208
Phil Prendergast

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „uczenie się przez całe życie”: całość 
odbytego w ciągu całego życia kształcenia 
ogólnego, kształcenia i szkolenia 
zawodowego, kształcenia 
„pozaformalnego” i nieformalnego uczenia 
się, których rezultatem jest poprawa 

l) „uczenie się przez całe życie”: całość 
odbytego w ciągu całego życia kształcenia 
ogólnego, kształcenia i szkolenia 
zawodowego, kształcenia 
„pozaformalnego” i nieformalnego uczenia 
się, których rezultatem jest poprawa 



PE496.438v01-00 94/121 AM\913241PL.doc

PL

wiedzy, umiejętności i kompetencji. kompetencji (wiedzy, umiejętności, postaw 
i wartości).
nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. en

Uzasadnienie

Kompetencje są połączeniem „wiedzy, umiejętności, postaw i wartości” (Gómez del Pulgar, 
M. 2011; ICN, 2008; Światowa Organizacja Zdrowia, 2011, 2009).

Poprawka 209
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „uczenie się przez całe życie”: całość 
odbytego w ciągu całego życia kształcenia 
ogólnego, kształcenia i szkolenia 
zawodowego, kształcenia 
„pozaformalnego” i nieformalnego 
uczenia się, których rezultatem jest 
poprawa wiedzy, umiejętności i 
kompetencji.

l) „uczenie się przez całe życie”: odbyte w 
ciągu całego życia kształcenie ogólne oraz
kształcenie i szkolenie zawodowe, a także 
kształcenie „pozaformalne”, których 
rezultatem jest poprawa wiedzy, 
umiejętności i kompetencji w odniesieniu 
do wmagań zawodowych i etyki 
zawodowej.

Or. de

Poprawka 210
Barbara Weiler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „uczenie się przez całe życie”: całość 
odbytego w ciągu całego życia kształcenia 

l) „uczenie się przez całe życie”: całość 
odbytego w ciągu całego życia kształcenia 



AM\913241PL.doc 95/121 PE496.438v01-00

PL

ogólnego, kształcenia i szkolenia 
zawodowego, kształcenia 
„pozaformalnego” i nieformalnego uczenia 
się, których rezultatem jest poprawa 
wiedzy, umiejętności i kompetencji.

ogólnego, kształcenia i szkolenia 
zawodowego, kształcenia 
„pozaformalnego” i nieformalnego uczenia 
się, których rezultatem jest poprawa 
kwalifikacji pod względem wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych.

Or. de

Poprawka 211
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a) – podpunkt (ii) (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera l (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) bezpieczeństwem pacjentów w 
kontekście niniejszej dyrektywy należy 
objąć te zawody, które świadczą usługi 
propagujące zdrowie i dobre 
samopoczucie osób, zarówno usługi 
medyczne, jak i pozamedyczne, oraz które 
świadczą usługi przyczyniające się do 
zdrowia i dobrego samopoczucia. 

Or. en

Uzasadnienie

Definicja ta ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego uwzględnienia opieki 
społecznej w niniejszej dyrektywie, gdyż związane z nią zawody mają potencjalny wpływ na 
bezpieczeństwo pacjentów. „Bezpieczeństwo pacjentów” powinno obejmować osoby 
korzystające z usług opieki społecznej.

Poprawka 212
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a) – podpunkt (ii) (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera l (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „wymogi lub warunki szkoleniowe”: 
wspólny zbiór wiedzy, umiejętności i 
kompetencji niezbędnych do wykonywania 
określonego zawodu;

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi lub warunki szkoleniowe nie były dotąd w wystarczającym stopniu określone w 
niniejszej dyrektywie. Wyjaśnienie, że wymogi szkoleniowe nie sprowadzają się jedynie do 
czasu trwania szkolenia, ale wiążą się także z określonymi kompetencjami.

Poprawka 213
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a) – podpunkt (ii) (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera l (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „tymczasowe świadczenie usług”: 
świadczenie usług przez ciągły okres 
nieprzekraczający jednego roku;

Or. en

Poprawka 214
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) „wolne zawody”: zawody wykonywane 
osobiście na podstawie odpowiednich 



AM\913241PL.doc 97/121 PE496.438v01-00

PL

kwalifikacji zawodowych w sposób 
odpowiedzialny i zawodowo niezależny 
przez osoby świadczące usługi 
intelektualne i koncepcyjne w interesie 
klienta i w interesie publicznym;

Or. de

Uzasadnienie

Art. 1 ust. 2 dotyczy również osób wykonujących wolny zawód, dlatego też należy wprowadzić 
definicję takich zawodów w oparciu o orzeczenie ETS z dnia 11 października 2011 r. (sprawa 
C-267/99, Zb.Orz. 2011, I-7467).

Poprawka 215
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a) – podpunkt (ii) (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera l a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) „dualne szkolenie”: naprzemienne 
świadczenie umiejętności zawodowych w 
dwóch miejscach nauki − w środowisku 
pracy i szkole zawodowej − w oparciu o 
skoordynowane standardy szkolenia i 
jakości. Pojęcie „umiejętności zawodowe” 
oznacza możność i gotowość do 
wykorzystania wiedzy, umiejętności oraz 
osobistych, społecznych i 
metodologicznych zdolności zarówno w 
sytuacjach zawiązanych z pracą, jak i do 
celów rozwoju zawodowego i osobistego.

Or. de

Poprawka 216
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a) – podpunkt (ii a) (nowy)
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera m) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) „nadrzędny interes publiczny” został 
określony jako taki w orzecznictwie 
Trybunału Sprawiedliwości;

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie „nadrzędnego interesu publicznego”, do którego odnoszą się niektóre przepisy 
niniejszej dyrektywy, stanowi znaną zasadę, która obejmuje służbę zdrowia, ale również 
szeroki wachlarz innych zagadnień. Proponuje się wykorzystanie tej definicji zaczerpniętej z 
definicji w dyrektywie 2006/123/WE w celu wyjaśnienia intencji ustawodawcy co do tego 
pojęcia.

Poprawka 217
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uznanie kwalifikacji zawodowych przez 
przyjmujące państwo członkowskie 
pozwala beneficjentowi na uzyskanie w 
tym państwie członkowskim dostępu do 
tego samego zawodu lub – w przypadkach, 
o których mowa w art. 4f – do części tego 
samego zawodu, w odniesieniu do którego 
posiada kwalifikacje w rodzimym państwie 
członkowskim, oraz wykonywanie tego 
zawodu w przyjmującym państwie 
członkowskim na tych samych warunkach, 
jakie obowiązują obywateli przyjmującego 
państwa członkowskiego.

1. Uznanie kwalifikacji zawodowych przez 
przyjmujące państwo członkowskie 
pozwala beneficjentowi na uzyskanie w 
tym państwie członkowskim dostępu do 
tego samego zawodu, w odniesieniu do 
którego posiada kwalifikacje w rodzimym 
państwie członkowskim, oraz 
wykonywanie tego zawodu w 
przyjmującym państwie członkowskim na 
tych samych warunkach, jakie obowiązują 
obywateli przyjmującego państwa 
członkowskiego.

Or. de
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Poprawka 218
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uznanie kwalifikacji zawodowych przez 
przyjmujące państwo członkowskie 
pozwala beneficjentowi na uzyskanie w 
tym państwie członkowskim dostępu do 
tego samego zawodu lub – w przypadkach, 
o których mowa w art. 4f – do części tego 
samego zawodu, w odniesieniu do którego 
posiada kwalifikacje w rodzimym państwie 
członkowskim, oraz wykonywanie tego 
zawodu w przyjmującym państwie 
członkowskim na tych samych warunkach, 
jakie obowiązują obywateli przyjmującego 
państwa członkowskiego.

1. Uznanie kwalifikacji zawodowych przez 
przyjmujące państwo członkowskie 
pozwala beneficjentowi na uzyskanie w 
tym państwie członkowskim dostępu do 
tego samego zawodu, w odniesieniu do 
którego posiada kwalifikacje w rodzimym 
państwie członkowskim, oraz 
wykonywanie tego zawodu w 
przyjmującym państwie członkowskim na 
tych samych warunkach, jakie obowiązują 
obywateli przyjmującego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 219
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wydają osobie 
posiadającej kwalifikacje zawodowe 
europejską legitymację zawodową na 
wniosek tej osoby i pod warunkiem 
przyjęcia przez Komisję odpowiednich 
aktów wykonawczych określonych w ust. 
6.

1. Państwa członkowskie wydają osobie 
posiadającej kwalifikacje zawodowe 
europejską legitymację zawodową na 
wniosek tej osoby po zakończeniu 
projektu pilotażowego dla tego 
konkretnego zawodu i pod warunkiem 
przyjęcia przez Komisję odpowiednich 
aktów wykonawczych określonych w ust. 
6.
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Analiza kosztów i korzyści powinna zostać 
przeprowadzona przed zaproponowaniem 
legitymacji zawodowej, którą należy 
wprowadzić w drodze aktów 
wykonawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją obawy dotyczące skuteczności legitymacji. Przed wprowadzeniem legitymacje 
powinny zostać przetestowane i poddane ocenie. Analiza kosztów i korzyści powinna zostać 
przeprowadzona przed zaproponowaniem legitymacji zawodowej, którą należy wprowadzić w 
drodze aktów wykonawczych.

Poprawka 220
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wydają osobie 
posiadającej kwalifikacje zawodowe 
europejską legitymację zawodową na 
wniosek tej osoby i pod warunkiem 
przyjęcia przez Komisję odpowiednich 
aktów wykonawczych określonych w ust. 
6.

1. Państwa członkowskie wydają osobie 
posiadającej kwalifikacje zawodowe 
europejską legitymację zawodową na 
wniosek tej osoby i pod warunkiem, że
odpowiednia przedstawicielska 
organizacja zawodowa wystąpi o 
wystawianie legitymacji zawodowych i 
Komisja przyjmie odpowiednie akty 
wykonawcze określone w ust. 6.

Or. de

Poprawka 221
Emilie Turunen

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

Wprowadzenie legitymacji zawodowej 
powinno następować na wniosek danej 
grupy zawodowej. Wielkość progową w 
tym zakresie stanowi opowiadająca się za 
wprowadzeniem takiej legitymacji dwie 
trzecie państw członkowskich lub 
właściwe władze reprezentujące dwie 
trzecie państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 222
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit trzeci (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona, po zasięgnięciu 
opinii forum lub forów odpowiednich 
zainteresowanych stron zgodnie z art. 57c 
oraz uwzględniając ich propozycje, do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 58a dotyczących procedury, 
jaką należy zastosować w przypadku 
zgłoszenia przed daną grupę zawodową 
wniosku o wprowadzenie legitymacji 
zawodowej.

Or. en

Poprawka 223
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi europejskiej legitymacji 
zawodowej korzystanie ze wszystkich 
praw przyznanych w art. 4b–4e po 
zatwierdzeniu legitymacji przez właściwy 
organ odpowiedniego państwa 
członkowskiego zgodnie z ust. 3 i 4 
niniejszego artykułu.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi europejskiej legitymacji 
zawodowej korzystanie ze wszystkich 
praw przyznanych w art. 4b–4e pod 
warunkiem zatwierdzenia legitymacji 
przez właściwy organ przyjmującego
państwa członkowskiego zgodnie z ust. 3 i 
4 niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku zawodów, które mają wpływ na bezpieczeństwo pacjentów w ramach systemu 
ogólnego i automatycznego uznawania kwalifikacji, przyjmujące państwa członkowskie 
powinny ponosić odpowiedzialność za zatwierdzenie legitymacji zawodowej.

Poprawka 224
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi europejskiej legitymacji 
zawodowej korzystanie ze wszystkich 
praw przyznanych w art. 4b–4e po 
zatwierdzeniu legitymacji przez właściwy 
organ odpowiedniego państwa 
członkowskiego zgodnie z ust. 3 i 4 
niniejszego artykułu.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi europejskiej legitymacji 
zawodowej korzystanie ze wszystkich 
praw przyznanych w art. 4b–4e po 
zatwierdzeniu legitymacji przez właściwy 
organ przyjmującego państwa 
członkowskiego zgodnie z ust. 3 i 4 
niniejszego artykułu.

Or. de

Uzasadnienie

Zatwierdzanie kwalifikacji zawodowych spoczywa na przyjmującym państwie członkowskim.
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Poprawka 225
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli osoba posiadająca kwalifikacje 
zamierza świadczyć usługi ujęte w tytule II 
inne niż usługi objęte art. 7 ust. 4, 
europejska legitymacja zawodowa jest 
wystawiana i zatwierdzana przez właściwy 
organ rodzimego państwa członkowskiego 
zgodnie z art. 4b i 4c.

3. Jeżeli osoba posiadająca kwalifikacje 
zamierza świadczyć usługi ujęte w tytule II 
inne niż usługi objęte art. 7 ust. 4, lub jeśli 
pracownik służby zdrowia korzysta z 
automatycznego uznawania kwalifikacji 
zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE, 
europejska legitymacja zawodowa jest 
wystawiana i zatwierdzana przez właściwy 
organ rodzimego państwa członkowskiego 
zgodnie z art. 4b i 4c.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku zawodów, które mają wpływ na bezpieczeństwo pacjentów w ramach systemu 
ogólnego i automatycznego uznawania kwalifikacji, przyjmujące państwa członkowskie 
powinny ponosić odpowiedzialność za zatwierdzenie legitymacji zawodowej.

Poprawka 226
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli osoba posiadająca kwalifikacje 
zamierza świadczyć usługi ujęte w tytule II 
inne niż usługi objęte art. 7 ust. 4, 
europejska legitymacja zawodowa jest 
wystawiana i zatwierdzana przez właściwy 
organ rodzimego państwa członkowskiego 
zgodnie z art. 4b i 4c.

3. Jeżeli osoba posiadająca kwalifikacje 
zamierza świadczyć usługi ujęte w tytule II 
inne niż usługi objęte art. 7 ust. 4,
europejska legitymacja zawodowa jest 
wystawiana przez właściwy organ 
rodzimego państwa członkowskiego 
zgodnie z art. 4b i 4c i zatwierdzana przez 
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właściwy organ przyjmującego państwa 
członkowskiego zgodnie z art. 4b i 4d.

Or. de

Uzasadnienie

Zatwierdzanie kwalifikacji zawodowych spoczywa na przyjmującym państwie członkowskim.

Poprawka 227
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwe organy do wydawania 
europejskich legitymacji zawodowych. 
Organy te zapewniają bezstronne, 
obiektywne i terminowe rozpatrywanie 
wniosków o wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej. Ośrodki wsparcia, 
o których mowa w art. 57b, również mogą 
pełnić funkcje właściwego organu do 
celów wydania europejskiej legitymacji 
zawodowej. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby właściwe organy 
informowały obywateli, w tym 
ewentualnych wnioskodawców, o 
korzyściach związanych z posiadaniem
europejskiej legitymacji zawodowej w 
przypadkach, w których jest ona dostępna.

5. Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwe organy do rozpatrywania
europejskich legitymacji zawodowych. 
Organy te zapewniają bezstronne, 
obiektywne i terminowe rozpatrywanie 
wniosków o wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej. Ośrodki wsparcia, 
o których mowa w art. 57b, również mogą 
pełnić funkcje właściwego organu do 
celów tworzenia europejskiej legitymacji 
zawodowej. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby właściwe organy 
informowały specjalistów, w tym 
ewentualnych wnioskodawców, o 
możliwości posiadania europejskiej 
legitymacji zawodowej w przypadkach, w 
których jest ona dostępna.

Or. en

Uzasadnienie

Rolą właściwych organów nie jest propagowanie jakiegokolwiek procesu: sugeruje się użycie 
słowa „możliwość”.
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Poprawka 228
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwe organy do wydawania 
europejskich legitymacji zawodowych. 
Organy te zapewniają bezstronne, 
obiektywne i terminowe rozpatrywanie 
wniosków o wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej. Ośrodki wsparcia, 
o których mowa w art. 57b, również mogą 
pełnić funkcje właściwego organu do 
celów wydania europejskiej legitymacji 
zawodowej. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby właściwe organy 
informowały obywateli, w tym 
ewentualnych wnioskodawców, o 
korzyściach związanych z posiadaniem 
europejskiej legitymacji zawodowej w 
przypadkach, w których jest ona dostępna.

5. Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwe organy do wydawania 
europejskich legitymacji zawodowych. 
Organy te zapewniają bezstronne, 
obiektywne i terminowe rozpatrywanie 
wniosków o wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby właściwe 
organy informowały obywateli, w tym 
ewentualnych wnioskodawców, o 
korzyściach związanych z posiadaniem 
europejskiej legitymacji zawodowej w 
przypadkach, w których jest ona dostępna.

Or. de

Poprawka 229
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwe organy do wydawania 
europejskich legitymacji zawodowych. 
Organy te zapewniają bezstronne, 
obiektywne i terminowe rozpatrywanie 
wniosków o wydanie europejskiej 

5. Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwe organy do wydawania 
europejskich legitymacji zawodowych. 
Organy te zapewniają bezstronne, 
obiektywne i terminowe rozpatrywanie 
wniosków o wydanie europejskiej 
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legitymacji zawodowej. Ośrodki wsparcia, 
o których mowa w art. 57b, również mogą 
pełnić funkcje właściwego organu do 
celów wydania europejskiej legitymacji 
zawodowej. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby właściwe organy 
informowały obywateli, w tym 
ewentualnych wnioskodawców, o 
korzyściach związanych z posiadaniem 
europejskiej legitymacji zawodowej w 
przypadkach, w których jest ona dostępna.

legitymacji zawodowej. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby właściwe 
organy informowały obywateli, w tym 
ewentualnych wnioskodawców, o 
korzyściach związanych z posiadaniem 
europejskiej legitymacji zawodowej w 
przypadkach, w których jest ona dostępna.

Or. en

Uzasadnienie

Ośrodki wsparcia nie mają niezbędnych zdolności ani narzędzi do sprawdzania i 
zatwierdzania informacji przekazanych przez specjalistów. Ponadto udział zbyt wielu 
organów w procesie wydawania legitymacji nie jest zgodny z podejściem zakładającym punkt 
kompleksowej obsługi, ani z zasadami uproszczenia.

Poprawka 230
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwe organy do wydawania 
europejskich legitymacji zawodowych. 
Organy te zapewniają bezstronne, 
obiektywne i terminowe rozpatrywanie 
wniosków o wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej. Ośrodki wsparcia, 
o których mowa w art. 57b, również mogą 
pełnić funkcje właściwego organu do 
celów wydania europejskiej legitymacji 
zawodowej. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby właściwe organy 
informowały obywateli, w tym 
ewentualnych wnioskodawców, o 
korzyściach związanych z posiadaniem 

5. Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwe organy do wydawania 
europejskich legitymacji zawodowych. 
Organy te zapewniają bezstronne, 
obiektywne i terminowe rozpatrywanie 
wniosków o wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej. Ośrodki wsparcia, 
o których mowa w art. 57b, również mogą 
pełnić funkcje właściwego organu do 
celów wydania europejskiej legitymacji 
zawodowej. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że ośrodki wsparcia pomagają 
właściwym organom na etapie 
poprzedzającym przygotowanie 
dokumentacji wymaganej do uzyskania 



AM\913241PL.doc 107/121 PE496.438v01-00

PL

europejskiej legitymacji zawodowej w 
przypadkach, w których jest ona dostępna.

legitymacji zawodowej zgodnie z art. 4. 
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy informowały obywateli, 
w tym ewentualnych wnioskodawców, o 
korzyściach związanych z posiadaniem 
europejskiej legitymacji zawodowej w 
przypadkach, w których jest ona dostępna.

Or. es

Poprawka 231
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja przyjmuje akty wykonawcze, w 
których określa się europejskie 
legitymacje zawodowe dla określonych 
zawodów, ustala format europejskiej 
legitymacji zawodowej, tłumaczenia 
niezbędne do udokumentowania wniosku o 
wydanie europejskiej legitymacji 
zawodowej oraz szczegóły dotyczące 
oceny wniosków z uwzględnieniem 
specyfiki każdego rozpatrywanego 
zawodu. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 58.

6. Po zakończeniu projektu pilotażowego 
dla konkretnego zawodu, dobrowolne 
europejskie legitymacje zawodowe, które 
powinny przyśpieszyć mobilność 
specjalistów, udostępniane są zawodom, o 
których mowa w aktach wykonawczych 
przyjętych przez Komisję zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 58.

Te akty wykonawcze ustalają również
format europejskiej legitymacji 
zawodowej, tłumaczenia niezbędne do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej oraz 
szczegóły dotyczące oceny wniosków, z 
uwzględnieniem specyfiki rozpatrywanego 
zawodu. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 58.

Komisja może wprowadzić europejską 
legitymację zawodową w drodze aktu 
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wykonawczego, pod warunkiem że w 
obrębie przedmiotowego zawodu wyraźnie 
wykazano dostateczną mobilność lub 
potencjał dostatecznej mobilności, oraz że 
istnieje zainteresowanie ze strony 
odpowiednich podmiotów lub odnośnych 
zawodów lub zawód jest regulowany w 
wystarczającej liczbie państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowana powinna zostać procedura sprawdzająca, ponieważ uważa się, że akt 
wykonawczy odnosi się do programów mających istotne konsekwencje zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia 182/2011. Niezbędne jest podkreślenie, że europejska legitymacja zawodowa
musi przyśpieszyć mobilność specjalistów, ma być dobrowolna i wprowadzana jedynie w 
przypadku gdy istnieją wyraźne dowody na to, że jej wprowadzenie będzie korzystne dla 
mobilności w obrębie danego zawodu.

Poprawka 232
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja przyjmuje akty wykonawcze, w 
których określa się europejskie legitymacje 
zawodowe dla określonych zawodów, 
ustala format europejskiej legitymacji 
zawodowej, tłumaczenia niezbędne do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej oraz 
szczegóły dotyczące oceny wniosków z 
uwzględnieniem specyfiki każdego 
rozpatrywanego zawodu. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
58.

6. Jeżeli przedstawicielskie organizacje 
zawodowe w ponad połowie państw 
członkowskich wyrażą życzenie 
wprowadzenia legitymacji zawodowej dla 
swojego zawodu, Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze, w których określa się 
europejskie legitymacje zawodowe dla 
określonych zawodów, ustala format
europejskiej legitymacji zawodowej, 
tłumaczenia niezbędne do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej oraz 
szczegóły dotyczące oceny wniosków z 
uwzględnieniem specyfiki każdego 
rozpatrywanego zawodu. Wspomniane 
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akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 58 ust. 2.

Or. de

Poprawka 233
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 f – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja przyjmuje akty wykonawcze, w 
których określa się europejskie 
legitymacje zawodowe dla określonych 
zawodów, ustala format europejskiej 
legitymacji zawodowej, tłumaczenia 
niezbędne do udokumentowania wniosku 
o wydanie europejskiej legitymacji 
zawodowej oraz szczegóły dotyczące oceny 
wniosków z uwzględnieniem specyfiki 
każdego rozpatrywanego zawodu. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
58.

6. Komisja może wprowadzić europejską 
legitymację zawodową w drodze aktu 
wykonawczego, zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. X, pod 
warunkiem, że dany zawód jest 
regulowany w zdecydowanej większości 
państw członkowskich, że istnieje duży 
potencjał mobilności, dalszego wzrostu 
oraz zatrudnienia na rynku wewnętrznym, 
jednak potencjał ten nie został jeszcze w 
pełni wykorzystany przez specjalistów.

Or. en

Poprawka 234
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja przyjmuje akty wykonawcze, w 
których określa się europejskie legitymacje 

6. Komisja przyjmuje akty wykonawcze, w 
których określa się europejskie legitymacje 
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zawodowe dla określonych zawodów, 
ustala format europejskiej legitymacji 
zawodowej, tłumaczenia niezbędne do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej oraz 
szczegóły dotyczące oceny wniosków z 
uwzględnieniem specyfiki każdego 
rozpatrywanego zawodu. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
58.

zawodowe dla automatycznie uznawanych
zawodów na wniosek ich przedstawicieli, 
ustala format europejskiej legitymacji 
zawodowej, tłumaczenia niezbędne do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej oraz 
szczegóły dotyczące oceny wniosków z 
uwzględnieniem specyfiki każdego 
rozpatrywanego zawodu Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
58.

Or. sv

Uzasadnienie

Zalety legitymacji zawodowej dla automatycznie uznawanych zawodów są oczywiste. Nie 
można jednak powiedzieć tego samego o legitymacji dla zawodów uznawanych w ramach 
systemu ogólnego. Istnieje poważne ryzyko powstania konieczności utworzenia nowych 
systemów administracyjnych oraz uregulowania do celów legitymacji zawodów, które obecnie 
nie są regulowane.

Poprawka 235
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja przyjmuje akty wykonawcze, w 
których określa się europejskie legitymacje 
zawodowe dla określonych zawodów, 
ustala format europejskiej legitymacji 
zawodowej, tłumaczenia niezbędne do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej oraz 
szczegóły dotyczące oceny wniosków z 
uwzględnieniem specyfiki każdego 
rozpatrywanego zawodu. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
58.

6. Komisja, po przeprowadzeniu 
konsultacji z organizacjami zawodowymi i 
zainteresowanymi stronami zgodnie 
z art. 57c (nowy) i art. 58a (nowy) 
i uwzględniając ich propozycje, przyjmuje 
akty wykonawcze, w których określa się 
europejskie legitymacje zawodowe dla 
określonych zawodów, ustala format 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
tłumaczenia niezbędne do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej oraz 
szczegóły dotyczące oceny wniosków z 
uwzględnieniem specyfiki każdego 
rozpatrywanego zawodu. Te akty 
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wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 58.

Or. en

Poprawka 236
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja przyjmuje akty wykonawcze, w 
których określa się europejskie legitymacje 
zawodowe dla określonych zawodów, 
ustala format europejskiej legitymacji 
zawodowej, tłumaczenia niezbędne do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej oraz 
szczegóły dotyczące oceny wniosków z 
uwzględnieniem specyfiki każdego 
rozpatrywanego zawodu. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
58.

6. Komisja przyjmuje akty wykonawcze, w 
których określa się europejskie legitymacje 
zawodowe, które mają zostać wydane dla 
określonych zawodów, ustala format 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
tłumaczenia niezbędne do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej oraz 
szczegóły dotyczące oceny wniosków z 
uwzględnieniem specyfiki każdego 
rozpatrywanego zawodu. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
58. Poza procedurą określoną w art. 58 
przed przyjęciem takiego aktu Komisja 
przeprowadza należyte konsultacje z 
zainteresowanymi stronami.

Or. en

Uzasadnienie

We wprowadzanie europejskiej legitymacji zawodowej dla danego zawodu powinny być 
wzajemnie zaangażowane nie tylko właściwe władze, uczestniczące w procedurze określonej 
w art. 58, ale także przedstawiciele organizacji zawodowych.  Przedstawiciele ci znają swoje 
własne potrzeby i mogą odgrywać znaczącą rolę w propagowaniu stosowania legitymacji 
wśród specjalistów.
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Poprawka 237
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja przyjmuje akty wykonawcze, w 
których określa się europejskie legitymacje 
zawodowe dla określonych zawodów, 
ustala format europejskiej legitymacji 
zawodowej, tłumaczenia niezbędne do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej oraz 
szczegóły dotyczące oceny wniosków z 
uwzględnieniem specyfiki każdego 
rozpatrywanego zawodu. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
58.

6. Na wniosek przedstawicielskich 
organizacji zawodowych, które pragną 
wprowadzić europejską legitymację 
zawodową w zawodzie, którego są 
przedstawicielami, Komisja przyjmuje 
akty wykonawcze, w których określa się 
europejskie legitymacje zawodowe dla 
określonych zawodów, ustala format 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
tłumaczenia niezbędne do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej oraz 
szczegóły dotyczące oceny wniosków z 
uwzględnieniem specyfiki każdego 
rozpatrywanego zawodu. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 58 ust. 3.

Or. fr

Poprawka 238
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja przyjmuje akty wykonawcze, w 
których określa się europejskie legitymacje 
zawodowe dla określonych zawodów, 
ustala format europejskiej legitymacji 
zawodowej, tłumaczenia niezbędne do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej oraz 

6. Komisja przyjmuje akty wykonawcze, w 
których określa się europejskie legitymacje 
zawodowe, głównie dla zawodów objętych
procedurą automatycznego uznawania, 
jeżeli przedstawiciele tych zawodów 
zgłoszą taki wniosek, ustala format 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
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szczegóły dotyczące oceny wniosków z 
uwzględnieniem specyfiki każdego 
rozpatrywanego zawodu. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
58.

tłumaczenia niezbędne do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej oraz 
szczegóły dotyczące oceny wniosków z 
uwzględnieniem specyfiki każdego 
rozpatrywanego zawodu. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
58.

Or. el

Uzasadnienie

Wyjaśnienie fakultatywnego charakteru wprowadzenia legitymacji zawodowej.

Poprawka 239
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja przyjmuje akty wykonawcze, w 
których określa się europejskie legitymacje 
zawodowe dla określonych zawodów, 
ustala format europejskiej legitymacji 
zawodowej, tłumaczenia niezbędne do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej oraz 
szczegóły dotyczące oceny wniosków z 
uwzględnieniem specyfiki każdego 
rozpatrywanego zawodu. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
58.

6. Komisja przyjmuje akty wykonawcze, w 
których określa się europejskie legitymacje 
zawodowe dla określonych zawodów, 
ustala format europejskiej legitymacji 
zawodowej, tłumaczenia niezbędne do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej oraz 
szczegóły dotyczące oceny wniosków z 
uwzględnieniem specyfiki każdego 
rozpatrywanego zawodu. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
58. Procedura ta powinna zwłaszcza 
zagwarantować skupienie europejskiej 
legitymacji zawodowej przede wszystkim 
na ułatwianiu i zwiększaniu mobilności 
specjalistów, bez względu na to, czy 
wykonują regulowany czy nieregulowany 
zawód, a także na zapobieganiu 
powstawaniu jakichkolwiek dodatkowych 
barier regulacyjnych lub 
administracyjnych.
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Or. en

Uzasadnienie

Europejska legitymacja zawodowa powinna być wykorzystywana wyłącznie jako narzędzie do 
uznawania kwalifikacji zawodowych w innym państwie członkowskim, a nie jako środek 
służący nakładaniu dodatkowych wymogów przez państwo członkowskie, w którym dany 
zawód jest regulowany.

Poprawka 240
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wszystkie opłaty, które mogą zostać 
poniesione przez wnioskodawców w 
związku z procedurami administracyjnymi 
przeprowadzanymi w celu wydania 
europejskiej legitymacji zawodowej, są 
racjonalne, proporcjonalne i współmierne 
do kosztów poniesionych przez rodzime 
państwo członkowskie i przyjmujące 
państwo członkowskie i nie mają 
charakteru zniechęcającego do ubiegania 
się o europejską legitymację zawodową. 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
wyznaczania kryteriów w zakresie 
obliczania i podziału opłat zgodnie z art. 
58a.

7. Wszystkie opłaty, które mogą zostać 
poniesione przez wnioskodawców w 
związku z procedurami administracyjnymi 
przeprowadzanymi w celu wydania 
europejskiej legitymacji zawodowej, są 
racjonalne, proporcjonalne i współmierne 
do kosztów poniesionych przez rodzime 
państwo członkowskie i przyjmujące 
państwo członkowskie i nie mają 
charakteru zniechęcającego do ubiegania 
się o europejską legitymację zawodową.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzje dotyczące obliczania i podziału tych opłat powinny być podejmowane na poziomie 
krajowym z udziałem odpowiednich zainteresowanych stron. 

Poprawka 241
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wszystkie opłaty, które mogą zostać 
poniesione przez wnioskodawców w 
związku z procedurami administracyjnymi 
przeprowadzanymi w celu wydania 
europejskiej legitymacji zawodowej, są 
racjonalne, proporcjonalne i współmierne 
do kosztów poniesionych przez rodzime 
państwo członkowskie i przyjmujące 
państwo członkowskie i nie mają 
charakteru zniechęcającego do ubiegania 
się o europejską legitymację zawodową. 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
wyznaczania kryteriów w zakresie 
obliczania i podziału opłat zgodnie z art. 
58a.

7. Wszystkie opłaty, które mogą zostać 
poniesione przez wnioskodawców w 
związku z procedurami administracyjnymi 
przeprowadzanymi w celu wydania 
europejskiej legitymacji zawodowej, są 
racjonalne, proporcjonalne i współmierne 
do kosztów poniesionych przez rodzime 
państwo członkowskie i przyjmujące 
państwo członkowskie i nie mają 
charakteru zniechęcającego do ubiegania 
się o europejską legitymację zawodową.

Or. de

Poprawka 242
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wszystkie opłaty, które mogą zostać 
poniesione przez wnioskodawców w 
związku z procedurami administracyjnymi 
przeprowadzanymi w celu wydania 
europejskiej legitymacji zawodowej, są 
racjonalne, proporcjonalne i współmierne 
do kosztów poniesionych przez rodzime 
państwo członkowskie i przyjmujące 
państwo członkowskie i nie mają 

7. Wszystkie opłaty, które mogą zostać 
poniesione przez wnioskodawców w 
związku z procedurami administracyjnymi 
przeprowadzanymi w celu wydania 
europejskiej legitymacji zawodowej, są 
racjonalne, proporcjonalne i współmierne 
do kosztów poniesionych przez rodzime 
państwo członkowskie i przyjmujące 
państwo członkowskie i nie mają 
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charakteru zniechęcającego do ubiegania 
się o europejską legitymację zawodową. 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
wyznaczania kryteriów w zakresie 
obliczania i podziału opłat zgodnie z art. 
58a.

charakteru zniechęcającego do ubiegania 
się o europejską legitymację zawodową.

Or. en

Poprawka 243
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wszystkie opłaty, które mogą zostać 
poniesione przez wnioskodawców w 
związku z procedurami administracyjnymi 
przeprowadzanymi w celu wydania 
europejskiej legitymacji zawodowej, są 
racjonalne, proporcjonalne i współmierne 
do kosztów poniesionych przez rodzime 
państwo członkowskie i przyjmujące 
państwo członkowskie i nie mają 
charakteru zniechęcającego do ubiegania 
się o europejską legitymację zawodową. 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
wyznaczania kryteriów w zakresie 
obliczania i podziału opłat zgodnie z art. 
58a.

7. Wszystkie opłaty, które mogą zostać 
poniesione przez wnioskodawców w 
związku z procedurami administracyjnymi 
przeprowadzanymi w celu wydania 
europejskiej legitymacji zawodowej, są 
racjonalne, proporcjonalne i współmierne 
do kosztów poniesionych przez rodzime 
państwo członkowskie i przyjmujące 
państwo członkowskie i nie mają 
charakteru zniechęcającego do ubiegania 
się o europejską legitymację zawodową. 
Komisja, po przeprowadzeniu konsultacji 
z forum lub forami odpowiednich 
zainteresowanych stron zgodnie z art. 57c 
(nowy), jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
wyznaczania kryteriów w zakresie 
obliczania i podziału opłat zgodnie z art. 
58a, włączając do nich wnioski 
przedstawione przez to forum lub te fora.

Or. en
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Poprawka 244
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wszystkie opłaty, które mogą zostać 
poniesione przez wnioskodawców w 
związku z procedurami administracyjnymi 
przeprowadzanymi w celu wydania 
europejskiej legitymacji zawodowej, są 
racjonalne, proporcjonalne i współmierne 
do kosztów poniesionych przez rodzime 
państwo członkowskie i przyjmujące 
państwo członkowskie i nie mają 
charakteru zniechęcającego do ubiegania 
się o europejską legitymację zawodową.
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
wyznaczania kryteriów w zakresie 
obliczania i podziału opłat zgodnie z art. 
58a.

7. Wszystkie opłaty, które mogą zostać 
poniesione przez wnioskodawców w 
związku z procedurami administracyjnymi 
przeprowadzanymi w celu wydania 
europejskiej legitymacji zawodowej, są 
racjonalne, proporcjonalne i współmierne 
do kosztów poniesionych przez rodzime 
państwo członkowskie i przyjmujące 
państwo członkowskie i nie mają 
charakteru zniechęcającego do ubiegania 
się o europejską legitymację zawodową.

Or. fi

Poprawka 245
Andreas Schwab

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Art. 4a do 4e nie mają zastosowania 
do grup zawodowych, które już przed 
wejściem w życie dyrektywy wprowadziły 
własną europejską legitymację zawodową.

Or. de
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Uzasadnienie

Adwokaci posiadają już europejską legitymację zawodową, która umożliwia transgraniczne 
wykonywanie działalności oraz świadczenie usług zgodnie z systemem określonym w 
dyrektywach 77/249 i 98/05. W tym celu nie jest wymagane wprowadzenie przepisów 
uzupełniających czy odstępstw na mocy niniejszej dyrektywy.

Poprawka 246
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznawanie kwalifikacji za pomocą 
europejskiej legitymacji zawodowej 
stanowi alternatywę proceduralną dla 
uznawania kwalifikacji zawodowych w 
ramach procedur przewidzianych w 
tytułach II i III niniejszej dyrektywy.

Uznawanie kwalifikacji za pomocą 
europejskiej legitymacji zawodowej może 
stanowić alternatywę proceduralną dla 
uznawania kwalifikacji zawodowych w 
ramach procedur przewidzianych w 
tytułach II i III niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 247
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Article 1 – paragraph 1 – point 5 (new)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 9 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż trzy lata od dnia wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy Komisja 
powinna dokonać przeglądu oceniającego 
pomyślne funkcjonowanie legitymacji 
zawodowej jako instrumentu 
sprzyjającego mobilności, oraz w 
stosowanych przypadkach dołączyć do 
tego przeglądu propozycje zmian.
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Or. en

Poprawka 248
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie umożliwiają 
osobom posiadającym kwalifikacje 
zawodowe złożenie wniosku o europejską 
legitymację zawodową wszelkimi 
środkami, w tym za pomocą narzędzia 
internetowego, we właściwym organie 
rodzimego państwa członkowskiego.

1. Państwa członkowskie umożliwiają 
osobom posiadającym kwalifikacje 
zawodowe złożenie wniosku o europejską 
legitymację zawodową na piśmie lub z 
wykorzystaniem środków elektronicznych, 
w tym za pomocą narzędzia internetowego, 
we właściwym organie rodzimego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie zabezpieczające.

Poprawka 249
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie umożliwiają 
osobom posiadającym kwalifikacje 
zawodowe złożenie wniosku o europejską 
legitymację zawodową wszelkimi 
środkami, w tym za pomocą narzędzia 
internetowego, we właściwym organie 
rodzimego państwa członkowskiego.

1. Państwa członkowskie umożliwiają 
osobom posiadającym kwalifikacje 
zawodowe złożenie wniosku o europejską 
legitymację zawodową w formie pisemnej 
lub elektronicznej zgodnie z art. 57, we 
właściwym organie rodzimego państwa 
członkowskiego.
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Or. de

Poprawka 250
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 b– ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie umożliwiają 
osobom posiadającym kwalifikacje 
zawodowe złożenie wniosku o europejską 
legitymację zawodową wszelkimi 
środkami, w tym za pomocą narzędzia 
internetowego, we właściwym organie 
rodzimego państwa członkowskiego.

1. Państwa członkowskie umożliwiają 
osobom posiadającym kwalifikacje 
zawodowe złożenie wniosku o europejską 
legitymację zawodową na piśmie, pocztą 
elektroniczną lub z wykorzystaniem 
innych środków elektronicznych, w tym za 
pomocą narzędzia internetowego, we 
właściwym organie rodzimego państwa 
członkowskiego

Or. en

Poprawka 251
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W stosownych przypadkach wraz z 
wnioskiem należy dostarczyć dokumenty 
wymagane w art. 7 ust. 2 i w załączniku 
VII. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
ustalenia szczegółów dotyczących tych 
dokumentów zgodnie z art. 58a.

2. W stosownych przypadkach wraz z 
wnioskiem należy dostarczyć dokumenty 
wymagane w art. 7 ust. 2 i w załączniku 
VII. W razie uzasadnionych wątpliwości 
przyjmujące państwo członkowskie może 
zażądać przesłania oryginału 
dokumentów.

Or. de
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Poprawka 252
Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W stosownych przypadkach wraz z 
wnioskiem należy dostarczyć dokumenty 
wymagane w art. 7 ust. 2 i w załączniku 
VII. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
ustalenia szczegółów dotyczących tych 
dokumentów zgodnie z art. 58a.

2. W stosownych przypadkach wraz z 
wnioskiem należy dostarczyć dokumenty 
wymagane w art. 7 ust. 2 i w załączniku 
VII. Komisja, po przeprowadzeniu 
konsultacji z organizacjami zawodowymi 
zgodnie z art. 58a (nowy) oraz 
uwzględniając przedstawione przez nie 
wnioski, jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
ustalenia szczegółów dotyczących tych 
dokumentów zgodnie z art. 58a.

Or. en

Poprawka 253
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ośrodki wsparcia mogą pomagać 
właściwym organom, jeżeli państwa 
członkowskie tak postanowią, na 
wstępnym etapie rozpatrywania 
dokumentów wymaganych do uznania 
kwalifikacji zawodowych.

Or. es


