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Pozměňovací návrh 254
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
2005/36/ES
Čl. 4 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušný orgán domovského členského 
státu potvrdí příjem žádosti a informuje 
žadatele neprodleně od podání žádosti 
o každém chybějícím dokladu. V systému 
pro výměnu informací o vnitřním trhu 
stanoveném nařízením (EU) Evropského 
parlamentu a Rady č. […](*) založí soubor 
žádosti, který obsahuje všechny doklady. 
V případě následných žádostí od stejného 
žadatele nemusí příslušné orgány 
domovského nebo hostitelského členského 
státu vyžadovat opětovné předložení 
dokladů, které jsou již uloženy v souboru 
v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu a které jsou stále platné.

3. Příslušný orgán domovského členského 
státu potvrdí příjem žádosti a informuje 
žadatele do tří pracovních dnů od podání 
žádosti o každém chybějícím dokladu. 
V systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu stanoveném nařízením 
(EU) Evropského parlamentu a Rady 
č. […](*) založí soubor žádosti, který 
obsahuje všechny ověřené platné doklady. 
V případě následných žádostí od stejného 
žadatele nemusí příslušné orgány 
domovského nebo hostitelského členského 
státu vyžadovat opětovné předložení 
dokladů, které jsou již uloženy v souboru 
v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu a které jsou stále platné.

Or. fr

Pozměňovací návrh 255
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušný orgán domovského členského 
státu potvrdí příjem žádosti a informuje 
žadatele neprodleně od podání žádosti 
o každém chybějícím dokladu. V systému 
pro výměnu informací o vnitřním trhu 

3. Příslušný orgán domovského členského 
státu potvrdí příjem žádosti a informuje 
žadatele neprodleně od podání žádosti 
o každém chybějícím dokladu, který musí 
být předložen v přiměřené lhůtě a 
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stanoveném nařízením (EU) Evropského 
parlamentu a Rady č. […](*) založí soubor 
žádosti, který obsahuje všechny doklady. 
V případě následných žádostí od stejného 
žadatele nemusí příslušné orgány 
domovského nebo hostitelského členského 
státu vyžadovat opětovné předložení 
dokladů, které jsou již uloženy v souboru 
v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu a které jsou stále platné.

v souladu se všemi stanovenými 
požadavky. V systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu stanoveném 
nařízením (EU) Evropského parlamentu 
a Rady č. […](*) založí soubor žádosti, 
který obsahuje všechny doklady. V případě 
následných žádostí od stejného žadatele 
nemusí příslušné orgány domovského nebo 
hostitelského členského státu vyžadovat 
opětovné předložení dokladů, které jsou již 
uloženy v souboru v systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu a které jsou stále 
platné.

Or. it

Pozměňovací návrh 256
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 c – odst. 4 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na články 4b a 4c zůstává 
evropský profesní průkaz v platnosti po 
dobu, po kterou má jeho držitel na 
základě podkladů a informací obsažených 
v souboru systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu právo vykonávat svou 
činnost ve svém domovském členském 
státě. Evropský profesní průkaz by měl být 
obnovován pravidelně nebo v souladu 
s ustanoveními hostitelského členského 
státu pro dané povolání.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Heide Rühle



AM\916300CS.doc 5/85 PE498.001v01-00

CS

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijímat prováděcí akty, 
které stanoví technické specifikace, 
opatření nutná pro zajištění integrity, 
důvěrnosti a správnosti údajů obsažených 
v evropském profesním průkazu a 
v souboru uloženém v systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu, podmínky 
a postupy zpřístupnění evropského 
profesního průkazu jeho držiteli, a to 
včetně možnosti stáhnout si dotyčný 
soubor nebo ho aktualizovat. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s poradním postupem uvedeným 
v článku 58.

Komise může přijímat prováděcí akty, 
které stanoví technické specifikace, 
opatření nutná pro zajištění integrity, 
důvěrnosti a správnosti údajů obsažených 
v evropském profesním průkazu a 
v souboru uloženém v systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu, podmínky 
a postupy zpřístupnění evropského 
profesního průkazu jeho držiteli. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v článku 58.

Or. de

Odůvodnění

Vícenásobná konzultace by mohla vést k problémům s ochranou údajů.

Pozměňovací návrh 258
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijímat prováděcí akty, 
které stanoví technické specifikace, 
opatření nutná pro zajištění integrity, 
důvěrnosti a správnosti údajů obsažených 
v evropském profesním průkazu a 
v souboru uloženém v systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu, podmínky 
a postupy zpřístupnění evropského 

Po konzultaci s profesními subjekty a 
zúčastněnými stranami, jak je stanoveno 
v článku 57c (novém) a 58a (novém), a při 
zohlednění jejich návrhů může Komise 
přijímat prováděcí akty, které stanoví 
technické specifikace, opatření nutná pro 
zajištění integrity, důvěrnosti a správnosti 
údajů obsažených v evropském profesním 
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profesního průkazu jeho držiteli, a to 
včetně možnosti stáhnout si dotyčný 
soubor nebo ho aktualizovat. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s poradním postupem uvedeným 
v článku 58.

průkazu a v souboru uloženém v systému 
pro výměnu informací o vnitřním trhu, 
podmínky a postupy zpřístupnění 
evropského profesního průkazu jeho 
držiteli, a to včetně možnosti stáhnout si 
dotyčný soubor nebo ho aktualizovat. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v článku 58.

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4.b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dočasná mobilita
Po konzultaci se zúčastněnými stranami 
podle článku 58c (nového) bude Komise 
zmocněna přijmout prostřednictvím aktu 
v přenesené pravomoci seznam povolání, 
která se pravidelně přesouvají do jiných 
členských států a poskytují krátkodobé 
služby. U povolání, která se objevují na 
tomto seznamu, bude vyžadováno roční 
neomezené obnovení profesního průkazu.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
COM(2011)833
Článek 4 c 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský profesní průkaz pro dočasné 
poskytování jiných služeb než služeb 
uvedených v čl. 7 odst. 4

Evropský profesní průkaz pro dočasné 
poskytování jiných služeb než služeb 
uvedených v čl. 7 odst. 4 a pro 
zdravotnické odborníky využívající 
automatické uznávání podle směrnice 
2005/36/ES.

Or. en

Odůvodnění

Odpovědnost za potvrzování evropských profesních průkazů zdravotnickým povoláním by 
nadále měly nést příslušné hostitelské orgány.

Pozměňovací návrh 261
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
COM(2011)833
Čl. 4 c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán domovského členského 
státu ověří žádost a do dvou týdnů ode dne 
přijetí kompletní žádosti vystaví a potvrdí
evropský profesní průkaz. O potvrzení 
evropského profesního průkazu vyrozumí
žadatele a členský stát, v němž má žadatel 
v úmyslu poskytovat služby. Předání 
informace o potvrzení dotčeným 
hostitelským členským státům odpovídá
ohlášení stanovenému v článku 7. Po 
následující dva roky nesmí hostující 
členský stát vyžadovat další ohlášení podle 
článku 7. 

1. Příslušný orgán domovského členského 
státu ověří žádost a doprovodnou 
dokumentaci a do jednoho měsíce ode dne 
přijetí kompletní žádosti vystaví evropský 
profesní průkaz. Neprodleně evropský 
profesní průkaz předá příslušným 
orgánům v dotčeném hostitelském 
členském státě a vyrozumí o tom žadatele.
Dotčené hostitelské členské státy vyžadují 
ohlášení stanovené v článku 7. Po 
následující roky nesmí hostující členský 
stát vyžadovat další ohlášení podle 
článku 7.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány by měly mít k posouzení žádostí realističtější lhůtu. Lhůta platnosti ohlášení 
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by měla být v zájmu zajištění ochrany spotřebitele kratší než dva roky.

Pozměňovací návrh 262
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán domovského členského 
státu ověří žádost a do dvou týdnů ode dne 
přijetí kompletní žádosti vystaví a potvrdí
evropský profesní průkaz. O potvrzení
evropského profesního průkazu vyrozumí 
žadatele a členský stát, v němž má žadatel 
v úmyslu poskytovat služby. Předání 
informace o potvrzení dotčeným 
hostitelským členským státům odpovídá 
ohlášení stanovenému v článku 7. Po 
následující dva roky nesmí hostující 
členský stát vyžadovat další ohlášení podle 
článku 7. 

1. Příslušný orgán domovského členského 
státu ověří žádost a do čtyř týdnů ode dne 
přijetí kompletní žádosti vystaví evropský 
profesní průkaz. O vystavení evropského 
profesního průkazu vyrozumí žadatele 
a členský stát, v němž má žadatel v úmyslu 
poskytovat služby. Předání informace 
o vystavení dotčeným hostitelským 
členským státům odpovídá ohlášení 
stanovenému v článku 7. Po následující rok
nesmí hostující členský stát vyžadovat 
další ohlášení podle článku 7. 

Or. de

Pozměňovací návrh 263
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
2011/0435(COD)
Čl. 4c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán domovského členského 
státu ověří žádost a do dvou týdnů ode dne 
přijetí kompletní žádosti vystaví a potvrdí 
evropský profesní průkaz. O potvrzení 
evropského profesního průkazu vyrozumí 
žadatele a členský stát, v němž má žadatel 

1. Příslušný orgán domovského členského 
státu ověří žádost a do jednoho měsíce ode 
dne přijetí kompletní žádosti vystaví 
a potvrdí evropský profesní průkaz. 
O potvrzení evropského profesního 
průkazu vyrozumí žadatele a členský stát, 
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v úmyslu poskytovat služby. Předání 
informace o potvrzení dotčeným
hostitelským členským státům odpovídá 
ohlášení stanovenému v článku 7. Po 
následující dva roky nesmí hostující 
členský stát vyžadovat další ohlášení podle 
článku 7. 

v němž má žadatel v úmyslu poskytovat 
služby. Předání informace o potvrzení 
dotčeným hostitelským členským státům 
odpovídá ohlášení stanovenému 
v článku 7. Po následující dva roky nesmí 
hostující členský stát vyžadovat další 
ohlášení podle článku 7. 

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Frank Engel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán domovského členského 
státu ověří žádost a do dvou týdnů ode dne 
přijetí kompletní žádosti vystaví a potvrdí 
evropský profesní průkaz. O potvrzení 
evropského profesního průkazu vyrozumí 
žadatele a členský stát, v němž má žadatel 
v úmyslu poskytovat služby. Předání 
informace o potvrzení dotčeným 
hostitelským členským státům odpovídá 
ohlášení stanovenému v článku 7. Po 
následující dva roky nesmí hostující 
členský stát vyžadovat další ohlášení podle 
článku 7.

1. Příslušný orgán domovského členského 
státu ověří žádost a do čtyř týdnů ode dne 
přijetí kompletní žádosti vystaví a potvrdí 
evropský profesní průkaz. O potvrzení 
evropského profesního průkazu vyrozumí 
žadatele a členský stát, v němž má žadatel 
v úmyslu poskytovat služby. Předání 
informace o potvrzení dotčeným 
hostitelským členským státům odpovídá 
ohlášení stanovenému v článku 7. Po 
následující dva roky nesmí hostující 
členský stát vyžadovat další ohlášení podle 
článku 7.

Or. fr

Pozměňovací návrh 265
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES 
Čl. 4c – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán domovského členského 
státu ověří žádost a do dvou týdnů ode dne 
přijetí kompletní žádosti vystaví a potvrdí 
evropský profesní průkaz. O potvrzení
evropského profesního průkazu vyrozumí 
žadatele a členský stát, v němž má žadatel 
v úmyslu poskytovat služby. Předání
informace o potvrzení dotčeným
hostitelským členským státům odpovídá 
ohlášení stanovenému v článku 7. Po 
následující dva roky nesmí hostující 
členský stát vyžadovat další ohlášení podle 
článku 7. 

1. Příslušný orgán domovského členského 
státu ověří žádost a do jednoho měsíce ode 
dne přijetí kompletní žádosti vystaví 
a potvrdí evropský profesní průkaz. 
Evropský profesní průkaz předá 
hostitelskému členskému státu a vyrozumí 
žadatele. Předání evropského profesního 
průkazu dotčeným hostitelským členským 
státům odpovídá ohlášení stanovenému 
v článku 7. Po následující dva roky nesmí 
hostující členský stát vyžadovat další 
ohlášení podle článku 7. 

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán domovského členského 
státu ověří žádost a do dvou týdnů ode dne 
přijetí kompletní žádosti vystaví a potvrdí 
evropský profesní průkaz. O potvrzení 
evropského profesního průkazu vyrozumí 
žadatele a členský stát, v němž má žadatel 
v úmyslu poskytovat služby. Předání 
informace o potvrzení dotčeným
hostitelským členským státům odpovídá 
ohlášení stanovenému v článku 7. Po 
následující dva roky nesmí hostující 
členský stát vyžadovat další ohlášení podle 
článku 7.

1. Příslušný orgán domovského členského 
státu ověří žádost a ve lhůtě stanovené v čl. 
4d odst. 5 (novém) vystaví a potvrdí 
evropský profesní průkaz. O potvrzení 
evropského profesního průkazu vyrozumí 
žadatele a členský stát, v němž má žadatel 
v úmyslu poskytovat služby. Předání 
informace o potvrzení dotčeným 
hostitelským členským státům odpovídá 
ohlášení stanovenému v článku 7. Tento 
profesní průkaz by se měl obnovovat 
každoročně.

Or. en
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Pozměňovací návrh 267
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán domovského členského 
státu ověří žádost a do dvou týdnů ode dne 
přijetí kompletní žádosti vystaví a potvrdí 
evropský profesní průkaz. O potvrzení 
evropského profesního průkazu vyrozumí 
žadatele a členský stát, v němž má žadatel 
v úmyslu poskytovat služby. Předání 
informace o potvrzení dotčeným 
hostitelským členským státům odpovídá 
ohlášení stanovenému v článku 7. Po 
následující dva roky nesmí hostující 
členský stát vyžadovat další ohlášení podle 
článku 7. 

1. Příslušný orgán domovského členského 
státu ověří žádost a do jednoho měsíce ode 
dne přijetí kompletní žádosti vystaví 
a potvrdí evropský profesní průkaz. 
O potvrzení evropského profesního 
průkazu vyrozumí žadatele a členský stát, 
v němž má žadatel v úmyslu poskytovat 
služby. Předání informace o potvrzení 
dotčeným hostitelským členským státům 
odpovídá ohlášení stanovenému 
v článku 7. Po následující dva roky nesmí 
hostující členský stát vyžadovat další 
ohlášení podle článku 7. 

Or. fi

Pozměňovací návrh 268
Mikael Gustafsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán domovského členského 
státu ověří žádost a do dvou týdnů ode dne 
přijetí kompletní žádosti vystaví a potvrdí 
evropský profesní průkaz. O potvrzení 
evropského profesního průkazu vyrozumí 
žadatele a členský stát, v němž má žadatel 
v úmyslu poskytovat služby. Předání 
informace o potvrzení dotčeným
hostitelským členským státům odpovídá 
ohlášení stanovenému v článku 7. Po 

1. Příslušný orgán domovského členského 
státu ověří žádost a do dvou týdnů ode dne 
přijetí kompletní žádosti vystaví a potvrdí 
evropský profesní průkaz. O potvrzení 
evropského profesního průkazu vyrozumí 
žadatele a členský stát, v němž má žadatel 
v úmyslu poskytovat služby. Předání 
informace o potvrzení dotčeným 
hostitelským členským státům odpovídá 
ohlášení stanovenému v článku 7.
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následující dva roky nesmí hostující 
členský stát vyžadovat další ohlášení podle 
článku 7.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Phil Prendergast

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán domovského členského 
státu ověří žádost a do dvou týdnů ode dne 
přijetí kompletní žádosti vystaví a potvrdí 
evropský profesní průkaz. O potvrzení 
evropského profesního průkazu vyrozumí 
žadatele a členský stát, v němž má žadatel 
v úmyslu poskytovat služby. Předání 
informace o potvrzení dotčeným
hostitelským členským státům odpovídá 
ohlášení stanovenému v článku 7. Po 
následující dva roky nesmí hostující 
členský stát vyžadovat další ohlášení podle 
článku 7. 

1. Příslušný orgán domovského členského 
státu ověří žádost a do dvou týdnů ode dne 
přijetí kompletní žádosti vystaví a potvrdí 
evropský profesní průkaz. O potvrzení 
evropského profesního průkazu vyrozumí 
žadatele a členský stát, v němž má žadatel 
v úmyslu poskytovat služby. Předání 
informace o potvrzení dotčeným 
hostitelským členským státům odpovídá 
ohlášení stanovenému v článku 7. Po 
následující dva roky nesmí hostující 
členský stát vyžadovat další ohlášení podle 
článku 7, nejsou-li vyjádřeny zásadní 
obavy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový)
COM(2011)833
Čl. 4 c – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě, kdy není v domovském 
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členském státě regulováno povolání ani 
vzdělání či odborná příprava vedoucí 
k tomuto povolání, ověří příslušný orgán 
tohoto členského státu alespoň právní 
postavení žadatele a pravost a úplnost 
předložených dokumentů.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový)
COM(2011)833
Čl. 4 c – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po dokončení pilotního projektu pro 
konkrétní povolání, do něhož se zapojily 
příslušné orgány, bude Komise zmocněna 
přijímat prováděcí akty v souladu 
s článkem 58 ohledně stanovení lhůt pro 
postup uvedený v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
COM(2011)833
Čl. 4 c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Rozhodnutí příslušného orgánu 
domovského členského státu nebo nepřijetí 
rozhodnutí ve lhůtě jednoho měsíce
uvedené v odstavci 1 zakládá důvod pro 
odvolání podle vnitrostátních právních 
předpisů.
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Or. en

Odůvodnění

Lhůta ke zpracování žádosti v případě dočasné mobility by měla být realističtější.

Pozměňovací návrh 273
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 274
Frank Engel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Rozhodnutí příslušného orgánu 
domovského členského státu nebo nepřijetí 
rozhodnutí ve lhůtě jednoho měsíce
uvedené v odstavci 1 zakládá důvod pro 
odvolání podle vnitrostátních právních 
předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Rozhodnutí domovského členského státu 
nebo nepřijetí rozhodnutí ve lhůtě 
stanovené v odstavci 5 (novém) zakládá 
důvod pro odvolání podle vnitrostátních 
právních předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 c – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud chce držitel evropského 
profesního průkazu poskytovat služby 
v jiných členských státech než ve státech, 
které byly vyrozuměny podle odstavce 1, 
nebo chce pokračovat v poskytování služeb 
po dobu delší, než je dvouleté období 
stanovené v odstavci 1, může nadále 
používat evropský profesní průkaz podle 
odstavce 1. V těchto případech provede 
držitel evropského profesního průkazu 
ohlášení stanovené v článku 7.

3. Pokud chce držitel evropského 
profesního průkazu poskytovat služby 
v jiných členských státech než ve státech,
které byly vyrozuměny podle odstavce 1, 
nebo chce pokračovat v poskytování služeb 
po dobu delší, než je jednoleté období 
stanovené v odstavci 1, může nadále 
používat evropský profesní průkaz podle 
odstavce 1. V těchto případech provede 
držitel evropského profesního průkazu 
ohlášení stanovené v článku 7.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
COM(2011)833
Čl. 4 c – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský profesní průkaz zůstává 
v platnosti po dobu, po kterou má jeho 
držitel na základě podkladů a informací 
obsažených v souboru systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu právo vykonávat 
svou činnost ve svém domovském 
členském státě.

Evropský profesní průkaz zůstává 
v platnosti po dobu, po kterou má jeho 
držitel na základě podkladů a informací 
obsažených v souboru systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu právo vykonávat 
svou činnost ve svém domovském 
členském státě, nebo pokud nebyl jeho 
držiteli výkon povolání v kterémkoliv 
členském státě zakázán.

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 c – odst. 5 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po konzultaci s profesními subjekty a 
zúčastněnými stranami, jak je stanoveno 
v článku 57c (novém) a v článku 58a 
(novém), a s přihlédnutím k jejich 
návrhům a případně k pilotním projektům 
je Komise zmocněna přijmout akty 
v přenesené pravomoci, jimiž se začleňují 
návrhy tohoto fóra nebo těchto fór a 
profesních subjektů týkající se vhodné 
lhůty pro schválení a potvrzení profesního 
průkazu pro dané povolání. Komise tyto 
lhůty zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
COM(2011)833
Článek 4 d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský profesní průkaz pro usazení a pro 
dočasné poskytování služeb podle čl. 7 
odst. 4

Evropský profesní průkaz pro usazení a pro 
dočasné poskytování služeb podle čl. 7 
odst. 4 a pro dočasné poskytování služeb 
zdravotnickými odborníky využívajícími 
automatické uznávání v souladu s hlavou 
III kapitolou III

Or. en

Odůvodnění

Host Member States should decide on the issuance of the EPC for establishment, for the 
temporary and occasional provision of services under Article 7(4) (regulated professions 
having public health or safety implications), and for the temporary and occasional provision 
of services by health professionals benefitting from automatic recognition under Title III 
Chapter III of the Directive 2005/36/EC.The sectoral health professions are key providers of 
health care and present a risk to public safety. When care goes wrong this not only impacts 
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on the migrant patient, but on the host health care system.

Pozměňovací návrh 281
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Po přijetí kompletní žádosti o evropský 
profesní průkaz příslušný orgán 
domovského členského státu do dvou 
týdnů ověří a potvrdí pravost a platnost 
předložených dokladů, vystaví evropský 
profesní průkaz, předá ho příslušnému 
orgánu hostitelského členského státu k 
potvrzení a informuje tento orgán 
o odpovídajícím souboru v systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu. 
Domovský členský stát uvědomí žadatele 
o průběhu řízení.

1. Po přijetí kompletní žádosti o evropský 
profesní průkaz příslušný orgán 
domovského členského státu do čtyř týdnů 
ověří a potvrdí pravost a platnost 
předložených dokladů, vystaví evropský 
profesní průkaz, předá ho příslušnému 
orgánu hostitelského členského státu k 
potvrzení a informuje tento orgán o 
odpovídajícím souboru v systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu. 
Domovský členský stát uvědomí žadatele 
o průběhu řízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 282
Frank Engel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Po přijetí kompletní žádosti o evropský 
profesní průkaz příslušný orgán 
domovského členského státu do dvou
týdnů ověří a potvrdí pravost a platnost 
předložených dokladů, vystaví evropský 
profesní průkaz, předá ho příslušnému 
orgánu hostitelského členského státu k 

1. Po přijetí kompletní žádosti o evropský 
profesní průkaz příslušný orgán 
domovského členského státu do čtyř týdnů 
ověří a potvrdí pravost a platnost 
předložených dokladů, vystaví evropský 
profesní průkaz, předá ho příslušnému 
orgánu hostitelského členského státu k 
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potvrzení a informuje tento orgán 
o odpovídajícím souboru v systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu. 
Domovský členský stát uvědomí žadatele 
o průběhu řízení.

potvrzení a informuje tento orgán 
o odpovídajícím souboru v systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu. 
Domovský členský stát uvědomí žadatele 
o průběhu řízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Po přijetí kompletní žádosti o evropský 
profesní průkaz příslušný orgán 
domovského členského státu do dvou 
týdnů ověří a potvrdí pravost a platnost 
předložených dokladů, vystaví evropský 
profesní průkaz, předá ho příslušnému 
orgánu hostitelského členského státu k 
potvrzení a informuje tento orgán 
o odpovídajícím souboru v systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu. 
Domovský členský stát uvědomí žadatele 
o průběhu řízení.

1. Po přijetí kompletní žádosti o evropský 
profesní průkaz příslušný orgán 
domovského členského státu do jednoho 
měsíce od přijetí úplné žádosti ověří 
a potvrdí pravost a platnost předložených 
dokladů, vystaví evropský profesní průkaz, 
předá ho příslušnému orgánu hostitelského 
členského státu k potvrzení a informuje o 
tom žadatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Po přijetí kompletní žádosti o evropský 1. Po přijetí kompletní žádosti o evropský 
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profesní průkaz příslušný orgán 
domovského členského státu do dvou 
týdnů ověří a potvrdí pravost a platnost 
předložených dokladů, vystaví evropský 
profesní průkaz, předá ho příslušnému 
orgánu hostitelského členského státu k 
potvrzení a informuje tento orgán 
o odpovídajícím souboru v systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu. 
Domovský členský stát uvědomí žadatele 
o průběhu řízení.

profesní průkaz příslušný orgán 
domovského členského státu ve lhůtě 
stanovené v čl. 4d odst.5 (novém) ověří 
a potvrdí pravost a platnost předložených 
dokladů, vystaví evropský profesní průkaz, 
předá ho příslušnému orgánu hostitelského 
členského státu k potvrzení a informuje 
tento orgán o odpovídajícím souboru 
v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu. Domovský členský stát 
uvědomí žadatele o průběhu řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový)
2011/0435(COD)
Čl. 4 d – odst. 1a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě, kdy není v domovském 
členském státě regulováno povolání ani 
vzdělání či odborná příprava vedoucí 
k tomuto povolání, ověří příslušný orgán 
tohoto členského státu podle možností 
alespoň to, že žadatel pobývá v členském 
státě legálně, a pravost a úplnost 
předložených dokumentů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 d – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 287
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 288
Emilie Turunen
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4.e. – odst.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. U případů uvedených v článcích 16, 21 
a 49a rozhodne hostitelský členský stát 
o potvrzení evropského profesního průkazu 
podle odstavce 1 ve lhůtě stanovené v čl. 
4d odst. 5 (novém) od přijetí evropského 
profesního průkazu předaného domovským 
členským státem. V případě oprávněných 
pochyb si hostující členský stát může od 
domovského členského státu vyžádat 
dodatečné informace. Tato žádost nemá 
odkladný účinek přesahující lhůtu 
stanovenou v čl. 4d odst. 5 (novém).

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Hostitelský členský stát potvrdí žadateli 
do pěti dnů přijetí jeho žádosti o potvrzení 
evropského profesního průkazu.
U případů uvedených v článcích 16, 21 
a 49a rozhodne hostitelský členský stát 
o potvrzení evropského profesního průkazu 
podle odstavce 1 do pěti týdnů od přijetí 
evropského profesního průkazu předaného 
domovským členským státem. V případě 
oprávněných pochyb si hostující členský 
stát může od domovského členského státu 
vyžádat dodatečné informace.

Or. de
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Pozměňovací návrh 290
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
COM(2011)833
Čl. 4 d – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. U případů uvedených v čl. 7 odst. 4 a 
v článku 14 rozhodne hostující členský stát 
ve lhůtě dvou měsíců od přijetí návrhu
evropského profesního průkazu předaného
domovským členským státem o tom, zda
vystaví evropský profesní průkaz či zda 
uloží dotyčnému odborníkovi vyrovnávací 
opatření. V případě oprávněných pochyb si 
hostující členský stát může od domovského 
členského státu vyžádat dodatečné 
informace. Tato žádost nemá odkladný 
účinek přesahující dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 292
Bernadette Vergnaud

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. U případů uvedených v čl. 7 odst. 4 a
v článku 14 rozhodne hostující členský stát 
ve lhůtě osmi týdnů od přijetí žádosti 
o potvrzení evropského profesního průkazu 
předané domovským členským státem 
o tom, zda uznává kvalifikace jeho držitele 
či zda mu uloží vyrovnávací opatření. 
V případě oprávněných pochyb si hostující 
členský stát může od domovského 
členského státu vyžádat dodatečné 
informace. Je-li to odůvodněno 
praktickými, technickými nebo 
organizačními důvody, tato žádost může 
prodloužit výše zmíněnou lhůtu osmi 
týdnů o dva týdny pod podmínkou, že 
odborník je o tom řádně informován.

Or. fr

Pozměňovací návrh 293
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 d – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 294
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. U případů uvedených v čl. 7 odst. 4 a 
v článku 14 rozhodne hostující členský stát 
ve lhůtě stanovené v čl. 4d odst. 5 (novém)
od přijetí žádosti o potvrzení evropského 
profesního průkazu předané domovským 
členským státem o tom, zda uznává 
kvalifikace jeho držitele či zda mu uloží 
vyrovnávací opatření. V případě 
oprávněných pochyb si hostující členský 
stát může od domovského členského státu 
vyžádat dodatečné informace. Tato žádost 
nemá odkladný účinek přesahující lhůtu 
stanovenou v čl. 4d odst. 5 (novém).

Or. en
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Pozměňovací návrh 295
Constance Le Grip

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. U případů uvedených v čl. 7 odst. 4 a 
v článku 14 rozhodne hostující členský stát 
ve lhůtě osmi týdnů od přijetí žádosti 
o potvrzení evropského profesního průkazu 
předané domovským členským státem 
o tom, zda uznává kvalifikace jeho držitele 
či zda mu uloží vyrovnávací opatření. 
V případě oprávněných pochyb si hostující 
členský stát může od domovského 
členského státu vyžádat dodatečné 
informace. U zdravotnických profesí může 
tato žádost odložit lhůtu osmi týdnů o dva 
týdny. Domovský členský stát předloží 
odpověď do dvou týdnů.
(písmeno d)

Or. en

Odůvodnění

V první etapě zavádění systému se lhůty na vyřízení u zdravotnických profesí prodlouží, aby 
bylo zajištěno, že systém náležitě funguje. Domovský členský stát je povinen odpovědět na 
dotaz hostitelského členského státu v krátké lhůtě a osmitýdenní lhůta se v případě 
oprávněných pochyb odloží o dva týdny.

Pozměňovací návrh 296
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

v článku 14 rozhodne hostující členský stát 
ve lhůtě osmi týdnů od přijetí žádosti 
o potvrzení evropského profesního průkazu 
předané domovským členským státem 
o tom, zda uznává kvalifikace jeho držitele 
či zda mu uloží vyrovnávací opatření. 
V případě oprávněných pochyb si hostující 
členský stát může od domovského 
členského státu vyžádat dodatečné 
informace.

Or. de

Pozměňovací návrh 297
Christel Schaldemose

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud hostitelský členský stát 
nerozhodne ve lhůtách stanovených 
v odstavcích 2 a 3 nebo nepožádá 
o dodatečné informace do jednoho měsíce 
od přijetí evropského profesního průkazu 
od domovského členského státu, je 
evropský profesní průkaz považován za 
potvrzený hostujícím členským státem 
a představuje uznání odborných 
kvalifikací pro výkon dotyčného 
regulovaného povolání v hostitelském 
členském státě.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navrhované opatření bude mít nepředvídatelné a dalekosáhlé důsledky.
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Pozměňovací návrh 298
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud hostitelský členský stát 
nerozhodne ve lhůtách stanovených 
v odstavcích 2 a 3 nebo nepožádá 
o dodatečné informace do jednoho měsíce 
od přijetí evropského profesního průkazu 
od domovského členského státu, je 
evropský profesní průkaz považován za 
potvrzený hostujícím členským státem 
a představuje uznání odborných 
kvalifikací pro výkon dotyčného 
regulovaného povolání v hostitelském 
členském státě.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Z důvodů veřejné bezpečnosti by průkaz neměl být „považován za potvrzený“.

Pozměňovací návrh 299
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
2011/0435(COD)
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud hostitelský členský stát 
nerozhodne ve lhůtách stanovených 
v odstavcích 2 a 3 nebo nepožádá 
o dodatečné informace do jednoho měsíce 
od přijetí evropského profesního průkazu 
od domovského členského státu, je 
evropský profesní průkaz považován za 

vypouští se
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potvrzený hostujícím členským státem 
a představuje uznání odborných 
kvalifikací pro výkon dotyčného 
regulovaného povolání v hostitelském 
členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud hostitelský členský stát 
nerozhodne ve lhůtách stanovených 
v odstavcích 2 a 3 nebo nepožádá 
o dodatečné informace do jednoho měsíce 
od přijetí evropského profesního průkazu 
od domovského členského státu, je 
evropský profesní průkaz považován za 
potvrzený hostujícím členským státem 
a představuje uznání odborných 
kvalifikací pro výkon dotyčného 
regulovaného povolání v hostitelském 
členském státě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud hostitelský členský stát vypouští se
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nerozhodne ve lhůtách stanovených 
v odstavcích 2 a 3 nebo nepožádá 
o dodatečné informace do jednoho měsíce 
od přijetí evropského profesního průkazu 
od domovského členského státu, je 
evropský profesní průkaz považován za 
potvrzený hostujícím členským státem 
a představuje uznání odborných 
kvalifikací pro výkon dotyčného 
regulovaného povolání v hostitelském 
členském státě.

Or. fi

Odůvodnění

Pozdní rozhodnutí o uznání může přinést rizika pro zákazníky využívající zdravotnické služby, 
neboť může mít dopad na jejich život nebo zdraví.

Pozměňovací návrh 302
Mikael Gustafsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud hostitelský členský stát 
nerozhodne ve lhůtách stanovených 
v odstavcích 2 a 3 nebo nepožádá 
o dodatečné informace do jednoho měsíce 
od přijetí evropského profesního průkazu 
od domovského členského státu, je 
evropský profesní průkaz považován za 
potvrzený hostujícím členským státem 
a představuje uznání odborných 
kvalifikací pro výkon dotyčného 
regulovaného povolání v hostitelském 
členském státě.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Viz čl. 4d odst. 7.

Pozměňovací návrh 303
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
COM(2011)833
Čl. 4 d – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud hostitelský členský stát 
nerozhodne ve lhůtách stanovených 
v odstavcích 2 a 3 nebo nepožádá 
o dodatečné informace do jednoho měsíce 
od přijetí evropského profesního průkazu 
od domovského členského státu, je 
evropský profesní průkaz považován za 
potvrzený hostujícím členským státem 
a představuje uznání odborných kvalifikací 
pro výkon dotyčného regulovaného 
povolání v hostitelském členském státě.

5. Pokud hostitelský členský stát 
nerozhodne ve lhůtách stanovených 
v odstavcích 2 a 3 nebo nepožádá 
o dodatečné informace do jednoho měsíce 
od přijetí evropského profesního průkazu 
od domovského členského státu, je 
evropský profesní průkaz považován za 
dočasně potvrzený hostujícím členským 
státem a představuje uznání odborných 
kvalifikací pro výkon dotyčného 
regulovaného povolání v hostitelském 
členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Bernadette Vergnaud

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud hostitelský členský stát 
nerozhodne ve lhůtách stanovených 
v odstavcích 2 a 3 nebo nepožádá 
o dodatečné informace do jednoho měsíce
od přijetí evropského profesního průkazu 

5. Hostitelský členský stát musí žadateli 
potvrdit do pěti pracovních dnů přijetí 
jeho žádosti o potvrzení profesního 
průkazu. Pokud hostitelský členský stát 
nerozhodne ve lhůtách stanovených 
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od domovského členského státu, je 
evropský profesní průkaz považován za 
potvrzený hostujícím členským státem 
a představuje uznání odborných kvalifikací 
pro výkon dotyčného regulovaného 
povolání v hostitelském členském státě.

v odstavcích 2 a 3 nebo nepožádá 
o dodatečné informace do pěti týdnů od 
přijetí evropského profesního průkazu od 
domovského členského státu, je evropský 
profesní průkaz považován za potvrzený 
hostujícím členským státem a představuje 
uznání odborných kvalifikací pro výkon 
dotyčného regulovaného povolání 
v hostitelském členském státě, přičemž toto 
tiché uznání kvalifikací nepředstavuje 
automatické uznání práva na výkon 
povolání.

Or. fr

Pozměňovací návrh 305
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud hostitelský členský stát 
nerozhodne ve lhůtách stanovených 
v odstavcích 2 a 3 nebo nepožádá 
o dodatečné informace do jednoho měsíce 
od přijetí evropského profesního průkazu 
od domovského členského státu, je 
evropský profesní průkaz považován za 
potvrzený hostujícím členským státem 
a představuje uznání odborných kvalifikací 
pro výkon dotyčného regulovaného 
povolání v hostitelském členském státě.

5. Hostitelský členský stát potvrdí žadateli 
prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu do pěti dnů 
přijetí jeho žádosti o potvrzení profesního 
průkazu. Pokud hostitelský členský stát 
nerozhodne ve lhůtách stanovených 
v odstavcích 2 a 3 nebo nepožádá 
o dodatečné informace do jednoho měsíce 
od přijetí evropského profesního průkazu 
od domovského členského státu, je 
evropský profesní průkaz považován za 
potvrzený hostujícím členským státem 
a představuje uznání odborných kvalifikací 
pro výkon dotyčného regulovaného 
povolání v hostitelském členském státě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 306
Constance Le Grip

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud hostitelský členský stát 
nerozhodne ve lhůtách stanovených 
v odstavcích 2 a 3 nebo nepožádá 
o dodatečné informace do jednoho měsíce
od přijetí evropského profesního průkazu 
od domovského členského státu, je 
evropský profesní průkaz považován za 
potvrzený hostujícím členským státem 
a představuje uznání odborných kvalifikací 
pro výkon dotyčného regulovaného 
povolání v hostitelském členském státě.

5. Hostitelský členský stát potvrdí žadateli 
do pěti dnů přijetí jeho žádosti o potvrzení 
evropského profesního průkazu. Pokud 
hostitelský členský stát nerozhodne 
ve lhůtách stanovených v odstavcích 2 a 3 
nebo nepožádá o dodatečné informace do 
pěti týdnů od přijetí evropského profesního 
průkazu od domovského členského státu, je 
evropský profesní průkaz považován za 
potvrzený hostujícím členským státem 
a představuje uznání odborných kvalifikací 
pro výkon dotyčného regulovaného 
povolání v hostitelském členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Olga Sehnalová

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud hostitelský členský stát 
nerozhodne ve lhůtách stanovených v 
odstavcích 2 a 3 nebo nepožádá o 
dodatečné informace do jednoho měsíce 
od přijetí evropského profesního průkazu 
od domovského členského státu, je 
evropský profesní průkaz považován za 
potvrzený hostujícím členským státem a 
představuje uznání odborných kvalifikací 
pro výkon dotyčného regulovaného 

5. Hostitelský členský stát potvrdí žadateli 
do pěti dnů přijetí jeho žádosti o potvrzení 
profesního průkazu.
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povolání v hostitelském členském státě.

Or. cs

Odůvodnění

Příslušný orgán hostitelského členského státu je povinen během procesu uznávání 
komunikovat se žadatelem, a to jak v případě vyrozumění o uznání, tak v případě případného 
přerušení řízení a vyžádání doplňujících informací.

Pozměňovací návrh 308
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud hostitelský členský stát 
nerozhodne ve lhůtách stanovených 
v odstavcích 2 a 3 nebo nepožádá 
o dodatečné informace do jednoho měsíce 
od přijetí evropského profesního průkazu 
od domovského členského státu, je 
evropský profesní průkaz považován za 
potvrzený hostujícím členským státem 
a představuje uznání odborných kvalifikací 
pro výkon dotyčného regulovaného 
povolání v hostitelském členském státě.

5. Pokud hostitelský členský stát 
nerozhodne ve lhůtách stanovených 
v odstavcích 2 a 3 po přijetí evropského 
profesního průkazu od domovského 
členského státu, je evropský profesní 
průkaz považován za potvrzený hostujícím 
členským státem a představuje uznání 
odborných kvalifikací pro výkon 
dotyčného regulovaného povolání 
v hostitelském členském státě. Pokud si 
hostitelský stát vyžádá další informace, 
nemá tato žádost odkladný účinek 
přesahující čtyři týdny.

Or. de

Pozměňovací návrh 309
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES 
Čl. 4 d – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud hostitelský členský stát 
nerozhodne ve lhůtách stanovených 
v odstavcích 2 a 3 nebo nepožádá 
o dodatečné informace do jednoho měsíce 
od přijetí evropského profesního průkazu 
od domovského členského státu, je 
evropský profesní průkaz považován za 
potvrzený hostujícím členským státem 
a představuje uznání odborných kvalifikací 
pro výkon dotyčného regulovaného 
povolání v hostitelském členském státě.

5. Pokud hostitelský členský stát 
nerozhodne ve lhůtách stanovených 
v odstavcích 2 a 3 nebo nepožádá 
o dodatečné informace v přiměřené lhůtě
od přijetí evropského profesního průkazu 
od domovského členského státu, je 
evropský profesní průkaz považován za 
potvrzený hostujícím členským státem na 
maximální dobu dvou měsíců 
a představuje uznání odborných kvalifikací 
pro výkon dotyčného regulovaného 
povolání v hostitelském členském státě.

Or. it

Pozměňovací návrh 310
Franz Obermayr

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud hostitelský členský stát 
nerozhodne ve lhůtách stanovených 
v odstavcích 2 a 3 nebo nepožádá 
o dodatečné informace do jednoho měsíce
od přijetí evropského profesního průkazu 
od domovského členského státu, je 
evropský profesní průkaz považován za 
potvrzený hostujícím členským státem 
a představuje uznání odborných kvalifikací 
pro výkon dotyčného regulovaného 
povolání v hostitelském členském státě.

5. Pokud hostitelský členský stát 
nerozhodne ve lhůtách nebo nepožádá 
o dodatečné informace do tří měsíců od 
přijetí evropského profesního průkazu od 
domovského členského státu, je evropský 
profesní průkaz považován za potvrzený 
hostujícím členským státem a představuje 
uznání odborných kvalifikací pro výkon 
dotyčného regulovaného povolání 
v hostitelském členském státě. Před tímto 
ustanovením má však přednost směrnice 
98/5/EU o usazení advokátů a směrnice 
77/249/EHS o službách advokátů.

Or. en



PE498.001v01-00 36/85 AM\916300CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 311
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 d – odst. 5 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Ustanovení první věty čl. 4d odst. 5 se 
nepoužijí na povolání, která mají dopad 
na bezpečnost pacientů.

Or. de

Pozměňovací návrh 312
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 d – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Jestliže povolání nebo kurz 
připravující na povolání není 
v domovském členském státě regulován, 
prověří příslušný orgán tohoto členského 
státu podle možností, že žadatel je 
zákonnou právnickou osobou a že 
předložené doklady jsou pravé a úplné.

Or. fi

Pozměňovací návrh 313
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 d. – odst. 8 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z naléhavých důvodů veřejného zájmu 
mohou členské státy uplatňovat 
ustanovení tohoto článku na dočasné 
poskytování služeb u povolání, na něž se 
nevztahuje čl. 7 odst. 4. Toto opatření by 
mělo být odůvodněné, přiměřené a 
nediskriminační. Členské státy by měly o 
veškerých rozhodnutích informovat 
Komisi, která je zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Emma McClarkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány domovského 
a hostitelského členského státu aktualizují 
včas odpovídající soubor uložený 
v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu informacemi 
o disciplinárním opatření nebo 
trestněprávních sankcích či o jiných 
vážných konkrétních okolnostech, které 
mohou mít důsledky pro další výkon 
činností držitele evropského profesního 
průkazu vystaveného podle této směrnice. 
K těmto aktualizacím patří vymazání 
informací, které nejsou nadále požadovány. 
Dotyčné příslušné orgány informují 
držitele evropského profesního průkazu 
a příslušné orgány zapojené do správy 
odpovídajícího souboru v systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu o každé 
aktualizaci.

1. Aniž by byla dotčena presumpce neviny, 
příslušné orgány domovského 
a hostitelského členského státu aktualizují 
včas odpovídající soubor uložený 
v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu informacemi 
o disciplinárním opatření nebo 
trestněprávních sankcích či o jiných 
vážných konkrétních okolnostech, které 
mohou mít důsledky pro další výkon 
činností držitele evropského profesního 
průkazu vystaveného podle této směrnice. 
K těmto aktualizacím patří vymazání 
informací, které nejsou nadále požadovány. 
Dotyčné příslušné orgány informují 
držitele evropského profesního průkazu 
a příslušné orgány zapojené do správy 
odpovídajícího souboru v systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu o každé 
aktualizaci.
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Or. en

Pozměňovací návrh 315
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány domovského 
a hostitelského členského státu aktualizují 
včas odpovídající soubor uložený 
v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu informacemi 
o disciplinárním opatření nebo 
trestněprávních sankcích či o jiných 
vážných konkrétních okolnostech, které 
mohou mít důsledky pro další výkon 
činností držitele evropského profesního 
průkazu vystaveného podle této směrnice. 
K těmto aktualizacím patří vymazání 
informací, které nejsou nadále požadovány. 
Dotyčné příslušné orgány informují 
držitele evropského profesního průkazu 
a příslušné orgány zapojené do správy 
odpovídajícího souboru v systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu o každé 
aktualizaci.

1. Příslušné orgány domovského 
a hostitelského členského státu aktualizují 
včas odpovídající soubor uložený 
v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu informacemi 
o disciplinárním opatření nebo 
trestněprávních sankcích či o jiných 
vážných konkrétních okolnostech, včetně 
rozhodnutí přijatých podle článku 56a, 
které mohou mít důsledky pro další výkon 
činností držitele evropského profesního 
průkazu vystaveného podle této směrnice. 
K těmto aktualizacím patří vymazání 
informací, které nejsou nadále požadovány. 
Dotyčné příslušné orgány informují 
držitele evropského profesního průkazu 
a příslušné orgány zapojené do správy 
odpovídajícího souboru v systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu o každé 
aktualizaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Mikael Gustafsson

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



AM\916300CS.doc 39/85 PE498.001v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány domovského 
a hostitelského členského státu aktualizují 
včas odpovídající soubor uložený 
v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu informacemi 
o disciplinárním opatření nebo 
trestněprávních sankcích či o jiných 
vážných konkrétních okolnostech, které 
mohou mít důsledky pro další výkon 
činností držitele evropského profesního 
průkazu vystaveného podle této směrnice. 
K těmto aktualizacím patří vymazání 
informací, které nejsou nadále 
požadovány. Dotyčné příslušné orgány 
informují držitele evropského profesního 
průkazu a příslušné orgány zapojené do 
správy odpovídajícího souboru v systému 
pro výměnu informací o vnitřním trhu 
o každé aktualizaci.

1. Příslušné orgány domovského 
a hostitelského členského státu aktualizují 
včas odpovídající soubor uložený 
v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu informacemi, které se 
opírají o předchozí rozhodnutí soudu nebo 
příslušného orgánu, jež zakazuje 
odborníkovi vykonávat jeho odbornou 
činnost, o disciplinárním opatření nebo 
trestněprávních sankcích či o jiných 
vážných konkrétních okolnostech, které 
mohou mít důsledky pro další výkon 
činností držitele evropského profesního 
průkazu vystaveného podle této směrnice. 
K těmto aktualizacím patří vymazání 
informací pouze v případě, že je to nutné 
pro orgán příjemce, aby mohl přijmout 
vhodné opatření, nebo pokud zákaz není
nadále v platnosti. Dotyčné příslušné 
orgány informují držitele evropského 
profesního průkazu a příslušné orgány 
zapojené do správy odpovídajícího souboru 
v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu o každé aktualizaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Obsah aktualizace by se měl omezit a) 
na skutečnost, zda byl odborníkovi 
zakázán výkon jeho činnosti, b) zda je 
zákaz dočasný nebo trvalý, c) na jak 
dlouho zákaz platí a d) na totožnost 
příslušného orgánu, který vydal 



PE498.001v01-00 40/85 AM\916300CS.doc

CS

rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu je nástroj určený pro komunikaci mezi orgány. 
Třetí strany, například žadatel, by neměly mít do systému přístup. Viz stanovisko evropského 
inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 319
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace obsažené v evropském 
profesním průkazu se omezují na údaje 
nutné pro zjištění práva jeho držitele na 

4. Informace obsažené v evropském 
profesním průkazu se omezují na údaje 
nutné pro zjištění práva jeho držitele na 
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výkon povolání, pro které byl vydán, a to 
zejména příjmení, jméno, datum a místo 
narození, povolání, platný režim, dotyčné 
příslušné orgány, číslo průkazu, 
bezpečnostní záležitosti a platný důkaz 
totožnosti.

výkon povolání, pro které byl vydán, a to 
zejména příjmení, jméno, datum a místo 
narození, povolání, doklad o dosažené 
kvalifikaci (podle článku 49a této 
směrnice), doklad o odborné praxi, platný 
režim, dotyčné příslušné orgány, číslo 
průkazu, bezpečnostní záležitosti a odkaz 
na platný průkaz totožnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 320
Constance Le Grip

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace obsažené v evropském 
profesním průkazu se omezují na údaje 
nutné pro zjištění práva jeho držitele na 
výkon povolání, pro které byl vydán, a to 
zejména příjmení, jméno, datum a místo 
narození, povolání, platný režim, dotyčné 
příslušné orgány, číslo průkazu, 
bezpečnostní záležitosti a platný důkaz 
totožnosti.

4. Informace obsažené v evropském 
profesním průkazu se omezují na údaje 
nutné pro zjištění odborné způsobilosti a 
práva jeho držitele na výkon povolání, pro 
které byl vydán, a to zejména příjmení, 
jméno, datum a místo narození, označení 
odborné kvalifikace, platný režim, dotyčné 
příslušné orgány, číslo průkazu, 
bezpečnostní záležitosti a platný důkaz 
totožnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Evropský profesní průkaz musí obsahovat informace, které jsou důležité a nezbytné pro jeho 
(případné) uživatele v souvislosti s držitelem. Proto je důležité být v tomto ohledu popisnější.

Pozměňovací návrh 321
Bernadette Vergnaud

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace obsažené v evropském 
profesním průkazu se omezují na údaje 
nutné pro zjištění práva jeho držitele na 
výkon povolání, pro které byl vydán, a to 
zejména příjmení, jméno, datum a místo 
narození, povolání, platný režim, dotyčné 
příslušné orgány, číslo průkazu, 
bezpečnostní záležitosti a platný důkaz 
totožnosti.

4. Informace obsažené v evropském 
profesním průkazu se omezují na údaje 
nutné pro zjištění práva jeho držitele na 
výkon povolání, pro které byl vydán, a to 
zejména příjmení, jméno, datum a místo 
narození, povolání, kvalifikace, platný 
režim, dotyčné příslušné orgány, číslo 
průkazu, bezpečnostní záležitosti a platný 
důkaz totožnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 322
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, že držitel 
evropského profesního průkazu má právo 
požádat kdykoliv o opravu, odstranění 
a zablokování svého souboru uloženého 
v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu a že v okamžiku vystavení 
evropského profesního průkazu je o tomto 
právu informován a toto právo je mu 
připomínáno každé dva roky po vydání 
jeho evropského profesního průkazu.

5. Členské státy zajistí, že držitel 
evropského profesního průkazu má právo 
požádat kdykoliv o opravu, odstranění 
a zablokování svého souboru uloženého 
v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu a že v okamžiku vystavení 
evropského profesního průkazu je o tomto 
právu informován.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Emma McClarkin
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
COM(2011)833
Čl. 4 e – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, členské 
státy zajistí, že zaměstnavatelé, zákazníci, 
pacienti a ostatní zúčastněné strany mohou 
ověřovat pravost a platnost evropského 
profesního průkazu, který jim jeho držitel 
předloží.

Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, 
hostitelské členské státy mohou zajistit, že 
zaměstnavatelé, zákazníci, pacienti 
a ostatní zúčastněné strany mohou ověřovat 
pravost a platnost evropského profesního 
průkazu, který jim jeho držitel předloží.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 e – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prováděcí akty, které 
stanoví podmínky přístupu k souboru 
v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu, technické prostředky 
a postupy pro ověření uvedené v prvním 
pododstavci. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s poradním postupem 
uvedeným v článku 58.

Komise přijme prováděcí akty, které 
stanoví podmínky přístupu k souboru 
v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu, technické prostředky 
a postupy pro ověření uvedené v prvním 
pododstavci. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným
postupem uvedeným v článku 58.

Or. de

Pozměňovací návrh 325
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4.e – odst. 7 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prováděcí akty, které 
stanoví podmínky přístupu k souboru
v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu, technické prostředky 
a postupy pro ověření uvedené v prvním 
pododstavci. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s poradním postupem 
uvedeným v článku 58.

Komise přijme prováděcí akty, které 
stanoví podmínky přístupu k souboru 
v systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu, technické prostředky 
a postupy pro ověření uvedené v prvním 
pododstavci. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným
postupem uvedeným v článku 58.

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Mikael Gustafsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4f vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Mikael Gustafsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Částečný přístup vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 328
Mikael Gustafsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán hostitelského 
členského státu poskytne částečný přístup 
k výkonu povolání na svém území, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:

vypouští se

a) rozdíly mezi odbornou činností 
vykonávanou v souladu se zákonem 
v domovském členském státě 
a regulovaným povoláním v hostitelském 
členském státě jako takovým jsou tak 
velké, že by uplatnění vyrovnávacích 
opatření ve skutečnosti znamenalo 
požadovat po žadateli absolvování celého 
programu vzdělávání a odborné přípravy 
v hostitelském členském státě, aby v něm 
měl přístup k plně regulovanému 
povolání;
b) odbornou činnost lze objektivně oddělit 
od ostatních činností, které v hostitelském 
členském státě spadají pod regulované 
povolání.
Pro účely písmene b) se určitá činnost 
považuje za oddělitelnou, pokud je 
v domovském členském státě vykonávána 
jako samostatná činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Constance Le Grip

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



PE498.001v01-00 46/85 AM\916300CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán hostitelského členského 
státu poskytne částečný přístup k výkonu 
povolání na svém území, pokud jsou 
splněny tyto podmínky:

1. Příslušný orgán hostitelského členského 
státu poskytne případ od případu částečný 
přístup k výkonu povolání na svém území, 
pokud jsou splněny tyto podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Částečný přístup by měl být příslušným orgánem zaručen případ od případu. To znamená, že 
každá žádost by měla být posuzována individuálně.

Pozměňovací návrh 330
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ΕS
Čl. 4 f – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán hostitelského členského 
státu poskytne částečný přístup k výkonu 
povolání na svém území, pokud jsou
splněny tyto podmínky:

1. Pokud příslušný orgán hostitelského 
členského státu poskytne částečný přístup 
k výkonu povolání na svém území, musí 
být splněny tyto podmínky:

Or. el

Odůvodnění

Z důvodů zdravotní a veřejné bezpečnosti i z dalších důvodů členské státy prověří, ve kterých 
povoláních umožní částečný přístup.

Pozměňovací návrh 331
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 f – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán hostitelského členského 
státu poskytne částečný přístup k výkonu 
povolání na svém území, pokud jsou 
splněny tyto podmínky:

1. Po konzultaci s reprezentativními 
zúčastněnými stranami příslušný orgán 
hostitelského členského státu poskytne 
částečný přístup k výkonu povolání na 
svém území, pokud jsou splněny tyto 
podmínky:

Or. fr

Pozměňovací návrh 332
Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4.f – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozdíly mezi odbornou činností 
vykonávanou v souladu se zákonem 
v domovském členském státě 
a regulovaným povoláním v hostitelském 
členském státě jako takovým jsou tak 
velké, že by uplatnění vyrovnávacích 
opatření ve skutečnosti znamenalo 
požadovat po žadateli absolvování celého 
programu vzdělávání a odborné přípravy 
v hostitelském členském státě, aby v něm 
měl přístup k plně regulovanému 
povolání;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 f – odst. 1 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) odborník je plně způsobilý vykonávat 
v domovském členském státě odbornou 
činnost, k níž mu hostitelský členský stát 
může poskytnout částečný přístup;

Or. en

Odůvodnění

Další podmínka, za níž by měl hostitelský členský stát zaručit částečný přístup.

Pozměňovací návrh 334
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4.f – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) odborník předložil žádost o plný 
přístup k povolání, které je v hostitelském 
členském státě regulováno;

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový)
COM(2011)833
Čl. 4.f – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) odborník je plně způsobilý vykonávat 
v domovském členském státě odbornou 
činnost, k níž mu hostitelský členský stát 
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může poskytnout částečný přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 f – odst. 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) odborník má úplnou kvalifikaci, aby 
mohl v domovském členském státě 
vykonávat odbornou činnost, pro niž může 
být v hostitelském členském státě udělen 
částečný přístup;

Or. fr

Pozměňovací návrh 337
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 f – odst. 1 – písm. b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) umožnění částečného přístupu 
k odborné činnosti, která má dopad 
v oblasti veřejného zdraví, bezpečnosti 
nebo dohledu nad veřejným zdravím, 
nesnižuje kvalitu poskytované služby 
v hostitelském členském státě ve srovnání 
se službou, která by v tomto členském 
státě byla obvykle poskytována.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 338
Mikael Gustafsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odbornou činnost lze objektivně oddělit 
od ostatních činností, které v hostitelském 
členském státě spadají pod regulované 
povolání.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odbornou činnost lze objektivně oddělit 
od ostatních činností, které v hostitelském 
členském státě spadají pod regulované 
povolání.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

V důsledku tohoto ustanovení by domovská země byla oprávněna rozhodovat o oddělitelnosti 
činností v hostitelské zemi. To je v rozporu s duchem rozsudku Soudního dvora EU, jehož 
cílem nebylo vytvářet zcela nová povolání. Kromě toho by toto opatření nezvýšilo právní 
jistotu a ve skutečnosti by zejména pro spotřebitele vytvořilo značnou právní nejistotu.

Pozměňovací návrh 340
Heide Rühle
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 f – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene b) se určitá činnost 
považuje za oddělitelnou, pokud je 
v domovském členském státě vykonávána 
jako samostatná činnost.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

V důsledku tohoto ustanovení by domovská země byla oprávněna rozhodovat o oddělitelnosti 
činností v hostitelské zemi. To je v rozporu s duchem rozsudku Soudního dvora EU, jehož 
cílem nebylo vytvářet zcela nová povolání. Kromě toho by toto opatření nezvýšilo právní 
jistotu a ve skutečnosti by zejména pro spotřebitele vytvořilo značnou právní nejistotu.

Pozměňovací návrh 341
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene b) se určitá činnost 
považuje za oddělitelnou, pokud je 
v domovském členském státě vykonávána 
jako samostatná činnost.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 342
Mikael Gustafsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene b) se určitá činnost 
považuje za oddělitelnou, pokud je 
v domovském členském státě vykonávána 
jako samostatná činnost.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Christel Schaldemose

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene b) se určitá činnost 
považuje za oddělitelnou, pokud je 
v domovském členském státě vykonávána 
jako samostatná činnost.

Pro účely písmene b) se určitá činnost 
považuje orgány hostitelského státu za 
oddělitelnou, pokud je v domovském 
členském státě vykonávána mimo jiné jako 
samostatná činnost.

Or. en

Odůvodnění

Ve věci C-330/03 Evropského soudního dvora (Collegio), zejména v bodě 37, Soudní dvůr 
přijímá vyváženější a méně kategorický přístup, pokud jde o posuzování ze strany orgánů 
hostitelských členských států.

Pozměňovací návrh 344
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 f – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene b) se určitá činnost 
považuje za oddělitelnou, pokud je 
v domovském členském státě vykonávána 
jako samostatná činnost.

Pro účely písmene b) se určitá činnost 
považuje za oddělitelnou, pokud je 
v domovském členském státě skutečného 
žadatele vykonávána jako samostatná 
činnost.

Or. en

Odůvodnění

Částečný přístup k povolání může být odborníkovi zaručen pouze tehdy, pokud toto povolání 
existuje v domovském členském státě žadatele (žádné virtuální činnosti). Tímto pozměňovacím 
návrhem se nemění význam textu, ale měla by se vyjasnit tato podmínka.

Pozměňovací návrh 345
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene b) se určitá činnost 
považuje za oddělitelnou, pokud je
v domovském členském státě vykonávána 
jako samostatná činnost.

Při celkovém posuzování, zda určitá 
činnost může být oddělena, by měl 
hostitelský členský stát mimo jiné 
zohlednit, zda může být odborná činnost
v domovském členském státě vykonávána 
jako samostatná činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 f – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody obecného zájmu, jako 
je veřejné zdraví, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Christel Schaldemose

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody obecného zájmu, jako
je veřejné zdraví, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru.

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody týkajícími se 
veřejného zájmu, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nutnou míru.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody obecného zájmu, jako 

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody obecného zájmu, jako 
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je veřejné zdraví, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru.

je veřejné zdraví nebo řádný výkon 
spravedlnosti, pokud by zajistilo dosažení 
sledovaného cíle a pokud by nepřesáhlo 
nezbytně nutnou míru.

Or. en

Odůvodnění

Podle rozhodnutí Soudního dvora může „naléhavým důvodem obecného zájmu“ být i „řádný 
výkon spravedlnosti“. Notáři a právníci značně přispívají k řádnému výkonu spravedlnosti, a 
proto by členské státy měly mít možnost částečný přístup výše uvedeným povoláním 
odmítnout.

Pozměňovací návrh 349
Heide Rühle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody obecného zájmu, jako 
je veřejné zdraví, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru.

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody obecného zájmu, 
pokud by zajistilo dosažení sledovaného 
cíle a pokud by nepřesáhlo nezbytně 
nutnou míru. Částečný přístup se 
nepoužije pro odborníky ve zdravotnictví, 
na něž se vztahují články 24, 25, 34, 35 a 
44, včetně případů, které se řídí článkem 
10b.

Or. de

Pozměňovací návrh 350
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 f – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody obecného zájmu, jako 
je veřejné zdraví, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru.

2. Členské státy mohou odmítnout 
uplatňovat na některá povolání zásadu 
částečného přístupu, pokud je toto 
odmítnutí zdůvodněno naléhavými důvody 
obecného zájmu, jako je ochrana zdraví a
veřejná bezpečnost, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru.

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Andreas Schwab

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody obecného zájmu, jako 
je veřejné zdraví, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru.

2. Členské státy mohou povolit uplatnění 
částečného přístupu k některým 
povoláním, pokud není odmítnutí tohoto 
přístupu zdůvodněno naléhavými důvody 
obecného zájmu, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru.

Or. de

Odůvodnění

Právní jistota v hostitelském státě je přednostní. S ohledem na nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků v celé EU, který bude v následujících několika letech bezpochyby sílit, je však 
zároveň třeba podněcovat členské státy a profesní sdružení, aby rozvíjely nápady, jak zlepšit a 
zjednodušit poskytování částečného přístupu.

Pozměňovací návrh 352
Cristian Silviu Buşoi
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36
Čl. 4 f – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody obecného zájmu, jako 
je veřejné zdraví, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru.

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody obecného zájmu, jako 
je veřejné zdraví, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru. 
Částečný přístup se nepřizná profesím, 
které poskytují zdravotní služby nebo které 
jinak souvisejí s veřejným zdravím.

Or. en

Odůvodnění

Částečný přístup by neměl být přiznán odborníkům ve zdravotnictví, aby byla zachována 
bezpečnost pacientů.

Pozměňovací návrh 353
Claudio Morganti, Matteo Salvini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody obecného zájmu, jako 
je veřejné zdraví, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru.

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody obecného zájmu, jako 
je veřejné zdraví, bezpečnost, nebo 
v případě potřeby nutnost znalosti 
kulturního a přírodního dědictví  
členského státu.

Or. it
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Odůvodnění

Částečný přístup je neslučitelný s povoláními, která vyžadují k odpovídajícímu výkonu a k 
uspokojení požadavků spotřebitelů příslušné informace o kulturním a přírodním dědictví 
příslušného členského státu.

Pozměňovací návrh 354
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
2011/0435(COD)
Čl. 4 f – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody obecného zájmu, jako 
je veřejné zdraví, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru.

2. Částečný přístup se nepřizná profesím, 
které poskytují zdravotní služby nebo jsou 
jinak spojeny s blahem veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody obecného zájmu, jako 
je veřejné zdraví, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru.

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody obecného zájmu, 
pokud by zajistilo dosažení sledovaného 
cíle a pokud by nepřesáhlo nezbytně 
nutnou míru.

Or. en



AM\916300CS.doc 59/85 PE498.001v01-00

CS

Pozměňovací návrh 356
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
COM(2011)833
Čl. 4 f – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody obecného zájmu, jako 
je veřejné zdraví, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru.

2. Částečný přístup je možno ze strany 
členského státu odmítnout, pokud je toto 
odmítnutí zdůvodněno naléhavými důvody 
obecného zájmu, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru.

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Robert Rochefort

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody obecného zájmu, jako 
je veřejné zdraví, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru.

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody veřejného zájmu, 
pokud by zajistilo dosažení sledovaného 
cíle a pokud by nepřesáhlo nezbytně 
nutnou míru.

Or. fr

Pozměňovací návrh 358
Constance Le Grip
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 f – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody obecného zájmu, jako 
je veřejné zdraví, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru.

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody obecného zájmu, jak je 
stanoveno v čl. 3 odst. 1 písm. n) (novém), 
pokud by zajistilo dosažení sledovaného 
cíle a pokud by nepřesáhlo nezbytně 
nutnou míru.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „naléhavých důvodů obecného zájmu“ je dobře známou zásadou, která zahrnuje 
veřejné zdraví, ale i širokou škálu dalších zájmů. Podrobné vysvětlení, na co se vztahují 
naléhavé důvody obecného zájmu, bylo přidáno do bodu odůvodnění. Toto ustanovení bude 
proto představovat pro členské státy právní základ k odmítnutí částečného přístupu k povolání 
z důvodů veřejného zdraví, jak vyžaduje Evropský parlament ve svém usnesení z listopadu 
2011.

Pozměňovací návrh 359
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částečný přístup je možno odmítnout,
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody obecného zájmu, jako 
je veřejné zdraví, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru.

2. Částečný přístup nemůže být přiznán 
profesím ve zdravotnictví uvedeným 
v příloze V, které využívají automatické 
uznávání. Částečný přístup je dále možno 
odmítnout, pokud je toto odmítnutí 
zdůvodněno naléhavými důvody týkajícími 
se veřejného zájmu. Toto opatření by mělo 
být odůvodněné a vyvážené.

Or. en
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Pozměňovací návrh 360
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody obecného zájmu, jako 
je veřejné zdraví, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru.

2. Částečný přístup se nepřizná 
zdravotnickým profesím, které mají dopad 
na bezpečnost pacientů. Částečný přístup
je možno odmítnout, pokud je toto 
odmítnutí zdůvodněno naléhavými důvody 
obecného zájmu, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru.

Or. de

Odůvodnění

Zásada částečného přístupu by neměla být používána na zdravotnické profese z důvodu 
bezpečnosti pacientů. Zde zvažovaný návrh směrnice každopádně stanoví minimální 
požadavky na odbornou přípravu pro zdravotnické profese, na něž se vztahuje postup 
automatického uznávání. Částečný přístup k těmto povoláním by tak byl v rozporu se zásadou 
automatického uznávání.

Pozměňovací návrh 361
Phil Prendergast

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody obecného zájmu, jako 
je veřejné zdraví, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 

2. Částečný přístup se nepřizná profesím, 
které poskytují zdravotní služby nebo jsou 
jinak spojeny s veřejným zdravím.
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nepřesáhlo nezbytně nutnou míru.

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Bernadette Vergnaud

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno
naléhavými důvody obecného zájmu, jako 
je veřejné zdraví, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru.

2. Členské státy mohou u některých 
povolání odmítnout uplatnění zásady 
částečného přístupu, pokud jsou schopny 
odůvodnit toto odmítnutí naléhavými 
důvody obecného zájmu, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru. Toto 
opatření však nesmí bránit příslušnému 
orgánu, aby poskytl částečný přístup 
odborné činnosti případ od případu 
v konkrétních stanovených situacích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 363
Pablo Arias Echeverría

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody obecného zájmu, jako 
je veřejné zdraví, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru.

2. Částečný přístup je možno odmítnout, 
pokud je toto odmítnutí zdůvodněno 
naléhavými důvody obecného zájmu, jako 
je veřejné zdraví, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru. Po 
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konzultaci se zemí původu žadatele 
ohledně částečného uznání odborné 
kvalifikace musí příslušný orgán 
odmítnutí řádně odůvodnit. 

Or. es

Pozměňovací návrh 364
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 f – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise musí být předem informována 
o každém takovém rozhodnutí o odmítnutí 
přijatém na základě odstavce 2 tohoto 
článku.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby Komise měla informace o rozhodnutích odmítnout částečný přístup a o 
důvodech, které k nim vedly, a mohla tak zajistit úplné provedení tohoto ustanovení.

Pozměňovací návrh 365
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 f – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Částečný přístup nemůže být nikdy 
poskytnut povoláním, která využívají 
automatické uznávání podle kapitol III a 
IIIa hlavy III.
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Or. en

Odůvodnění

Professions which benefit from automatic recognition on the basis of coordination of 
minimum training conditions (doctors, nurses, midwives, pharmacists, dental practitioners, 
veterinary surgeons, etc.) or common training principles should not be open to partial access. 
Indeed, one of the reasoning behind partial access is to answer to the lack of transparency on 
the scope of and the justifications for about 800 categories of regulated profession in the 
Union. However, a profession which benefit at the EU level of an automatic recognition is by 
definition not a profession which could be regarded as overregulated.

Pozměňovací návrh 366
Mikael Gustafsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Žádosti o usazení v hostitelském 
členském státě se posuzují v souladu 
s hlavou III kapitolami I a IV.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Žádosti o poskytování dočasných služeb 
v hostitelském členském státě, které se 
týkají odborných činností s důsledky pro 
veřejné zdraví a bezpečnost, se posuzují 
v souladu s hlavou II.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 368
Mikael Gustafsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Žádosti o poskytování dočasných služeb 
v hostitelském členském státě, které se 
týkají odborných činností s důsledky pro 
veřejné zdraví a bezpečnost, se posuzují 
v souladu s hlavou II.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Franz Obermayr

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Žádosti o poskytování dočasných služeb 
v hostitelském členském státě, které se 
týkají odborných činností s důsledky pro 
veřejné zdraví a bezpečnost, se posuzují 
v souladu s hlavou II.

4. Žádosti o poskytování dočasných služeb 
v hostitelském členském státě, které se 
týkají odborných činností s důsledky pro 
veřejné zdraví a bezpečnost nebo se týkají 
řádného výkonu spravedlnosti, se posuzují 
v souladu s hlavou II.

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový)
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Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 f – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Na základě odstavců 3 a 4 tohoto 
článku nemůže žadatel nikdy přímo žádat 
o částečný přístup, který by měl být vždy 
výsledkem odmítnutí plného uznání 
kvalifikace.

Or. en

Odůvodnění

Příslušný orgán by měl částečný přístup udělit jen jako poslední možnost. To znamená, že by 
nemělo být možné přímo žádat o částečný přístup k určitému povolání.

Pozměňovací návrh 371
Mikael Gustafsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odchylně od šestého pododstavce čl. 7 
odst. 4 a čl. 52 odst. 1 se po poskytnutí 
částečného přístupu odborná činnost 
vykonává pod profesním označením 
domovského členského státu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4.f – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Praktický výcvik se liší od částečného 
přístupu, a tudíž se na něj nevztahují 
ustanovení tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se poskytovatel služby 
přestěhuje, vykonával-li toto povolání 
v jednom nebo několika členských státech 
po dobu nejméně dvou let během deseti let 
předcházejících poskytování služeb a není-
li povolání v členském státě usazení 
regulováno.

b) pokud se poskytovatel služby 
přestěhuje, vykonával-li toto povolání 
v jednom nebo několika členských státech 
jiných, než je členský stát, v němž má být 
služba poskytována, po dobu nejméně 
dvou let během deseti let předcházejících 
poskytování služeb a není-li povolání 
v členském státě usazení regulováno.

Or. de

Pozměňovací návrh 374
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se poskytovatel služby 
přestěhuje, vykonával-li toto povolání 
v jednom nebo několika členských státech 
po dobu nejméně dvou let během deseti let 

b) pokud se poskytovatel služby 
přestěhuje, vykonával-li toto povolání 
v jednom nebo několika členských státech 
jiných, než je členský stát, v němž má být 
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předcházejících poskytování služeb a není-
li povolání v členském státě usazení 
regulováno.

služba poskytována, po dobu nejméně 
dvou let během deseti let předcházejících 
poskytování služeb a není-li povolání 
v členském státě usazení regulováno.

Or. de

Pozměňovací návrh 375
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se poskytovatel služby 
přestěhuje, vykonával-li toto povolání 
v jednom nebo několika členských státech 
po dobu nejméně dvou let během deseti let 
předcházejících poskytování služeb a není-
li povolání v členském státě usazení 
regulováno.

b) pokud se poskytovatel služby 
přestěhuje, vykonával-li toto povolání jako 
hlavní činnost nebo jako pravidelnou 
sezonní činnost v jednom nebo několika 
členských státech po dobu nejméně dvou 
let během deseti let předcházejících 
poskytování služeb a není-li povolání 
v členském státě usazení regulováno.

Or. fr

Pozměňovací návrh 376
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povolání nebo vzdělávání a odborná 
příprava na toto povolání jsou regulovány;

a) povolání nebo vzdělávání a odborná 
příprava na toto povolání jsou 
v hostitelském členském státě regulovány;

Or. sv
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Odůvodnění

Vysvětluje záměr.

Pozměňovací návrh 377
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytovatel služby provází příjemce 
služby za podmínky, že se obvyklé bydliště 
příjemce služby nachází v členském státě 
usazení poskytovatele služby a že povolání 
není uvedeno na seznamu uvedeném 
v čl. 7 odst. 4.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytovatel služby provází příjemce 
služby za podmínky, že se obvyklé bydliště 
příjemce služby nachází v členském státě 
usazení poskytovatele služby a že povolání 
není uvedeno na seznamu uvedeném 
v čl. 7 odst. 4.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 379
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytovatel služby provází příjemce 
služby za podmínky, že se obvyklé bydliště 
příjemce služby nachází v členském státě 
usazení poskytovatele služby a že povolání 
není uvedeno na seznamu uvedeném v čl. 7 
odst. 4.

b) poskytovatel služby provází příjemce 
služby za podmínky, že se obvyklé bydliště 
příjemce služby nachází v členském státě 
usazení poskytovatele služby, že služba 
není určena přímo ani nepřímo pro 
příjemce ve státě, v němž je služba 
poskytována, a že povolání není uvedeno 
na seznamu uvedeném v čl. 7 odst. 4.

Or. de

Pozměňovací návrh 380
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytovatel služby provází příjemce 
služby za podmínky, že se obvyklé bydliště 
příjemce služby nachází v členském státě 
usazení poskytovatele služby a že povolání 
není uvedeno na seznamu uvedeném v čl. 7 
odst. 4.

b) poskytovatel služby provází příjemce 
služby za podmínky, že poskytovatel 
služby poskytuje svou službu 
v hostitelském státě pouze tomuto příjemci
a že povolání není uvedeno na seznamu 
uvedeném v čl. 7 odst. 4.

Or. de

Odůvodnění

Výjimka stanovená v návrhu Komise by se neměla omezovat pouze na případy, kdy mají 
příjemce a poskytovatel služby obvyklé bydliště ve stejném členském státě usazení. Zejména v 
pohraničních oblastech mohou být turistické skupiny smíšené a mohou zahrnovat osoby různé 
státní příslušnosti, nebo cestovní kancelář může z praktických důvodů najmout průvodce, 
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který nemá bydliště ve stejném členském státě, jako členové turistické skupiny.

Pozměňovací návrh 381
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytovatel služby provází příjemce 
služby za podmínky, že se obvyklé bydliště 
příjemce služby nachází v členském státě 
usazení poskytovatele služby a že povolání 
není uvedeno na seznamu uvedeném v čl. 7 
odst. 4.

b) služba není určena přímo ani nepřímo 
pro příjemce ve státě, v němž je služba 
poskytována, a povolání není uvedeno na 
seznamu uvedeném v čl. 7 odst. 4.

Or. de

Pozměňovací návrh 382
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES 
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytovatel služby provází příjemce 
služby za podmínky, že se obvyklé bydliště 
příjemce služby nachází v členském státě 
usazení poskytovatele služby a že povolání 
není uvedeno na seznamu uvedeném v čl. 7 
odst. 4.

b) poskytovatel služby provází příjemce 
služby za podmínky, že se obvyklé bydliště 
příjemce služby nachází v členském státě 
usazení poskytovatele služby a že povolání 
není uvedeno na seznamu uvedeném v čl. 7 
odst. 4, kromě služeb poskytovaných 
turistickými průvodci.

Or. it

Odůvodnění

Nynější formulaci není možné použít na povolání turistického průvodce, neboť neexistuje 
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možnost, jak zajistit, že jsou přítomni pouze rezidenti státu, v němž je usazen poskytovatel 
služby.

Pozměňovací návrh 383
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a (nové)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 3 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy však mohou zachovat 
podmínku vyžadující výkon povolání u 
některých povolání, která mají dopad 
v oblasti zdraví nebo bezpečnosti, pokud 
jsou schopny odůvodnit tato ustanovení 
naléhavými důvody obecného zájmu. 
Členské státy předají Komisi seznam 
příslušných povolání nejpozději dne 
(vložit datum vstupu směrnice v platnost) 
a poté každé dva roky. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 384
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a a (nové)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 5 – odst. 2 – bod 2 – písm. a a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V odstavci 2 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:
Dočasná a příležitostná povaha 
poskytování služeb se posuzuje případ od 
případu, zejména s ohledem na dobu 
trvání, četnost, pravidelnost a 
nepřetržitost. Poskytovatel nemůže 
poskytovat v hostitelském členském státě 
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dočasné a příležitostné služby, které 
v daném roce překročí čtvrtinu 
průměrného objemu služeb 
poskytovaných odborníky usazenými 
v hostitelském členském státě.

Or. it

Odůvodnění

Je nezbytné vyjádřit rozsah poskytovaných dočasných a příležitostných služeb jako procento 
průměrného ročního objemu služeb poskytovaných odborníky usazenými v hostitelském 
členském státě.

Pozměňovací návrh 385
Sandra Kalniete

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 5 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Doplňuje se nový odstavec 4, který zní: vypouští se
‘
4. V případě notářů jsou z poskytování 
služeb vyloučeny úřední listiny a další 
ověřovací činnosti, jež vyžadují úřední 
razítko hostitelského členského státu.
’

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Othmar Karas, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 5 – odst. 4



PE498.001v01-00 74/85 AM\916300CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě notářů jsou z poskytování 
služeb vyloučeny úřední listiny a další 
ověřovací činnosti, jež vyžadují úřední 
razítko hostitelského členského státu.

4. V případě notářů jsou z poskytování 
služeb vyloučeny úřední listiny a další 
ověřovací činnosti nebo další soudní 
funkce.

Or. en

Odůvodnění

Použití razítka členského státu je omezeno územím tohoto státu a nelze jej rozšířit na základě
volného poskytování služeb. Otázka vystavování úředních listin a jejich vzájemného uznávání
musí být regulována podle článku 81 SFEU, a tudíž se na omezení pro notáře vztahují
rozhodnutí Evropského soudního dvora. K „dalším ověřovacím činnostem“ patří právní 
činnosti a soudní funkce, které jsou prováděny jménem soudní správy členského státu.

Pozměňovací návrh 387
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Doplňuje se nový odstavec 4, který zní: vypouští se
‘
4. V případě notářů jsou z poskytování 
služeb vyloučeny úřední listiny a další 
ověřovací činnosti, jež vyžadují úřední 
razítko hostitelského členského státu.
’

Or. fr

Pozměňovací návrh 388
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 a (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 4 – bod 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) V případě prvního poskytnutí služeb 
u regulovaných povolání, která mají 
naléhavé důvody týkající se veřejného 
zájmu a která nevyužívají automatického 
uznávání podle hlavy III kapitoly III, 
může příslušný orgán hostitelského 
členského státu před tímto prvním 
poskytnutím zkontrolovat odbornou 
kvalifikaci poskytovatele služeb. Tato 
předběžná kontrola je možná pouze tehdy, 
je-li jejím účelem předejít vážnému 
poškození zdraví nebo bezpečnosti 
příjemce služby, poskytovatele služby nebo 
veřejnosti obecně kvůli nedostatečné 
odborné kvalifikaci poskytovatele služeb, 
a pokud nepřesahuje to, co je za tímto 
účelem nezbytné.

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a – bod i
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pro povolání související s bezpečností 
a veřejným zdravím, jestliže to členský stát 
vyžaduje od svých vlastních státních 
příslušníků, doklad o tom, že jim nebyl 
dočasně či s konečnou platností zakázán 
výkon povolání a že nebyli odsouzeni za 
spáchání trestného činu.

e) pro povolání související s bezpečností, 
zdravotnictvím nebo pro povolání 
zahrnující každodenní práci s dětmi a s 
mládeží, jestliže to členský stát vyžaduje 
od svých vlastních státních příslušníků, 
doklad o tom, že jim nebyl dočasně či 
s konečnou platností zakázán výkon 
povolání a že nebyli odsouzeni za spáchání 
trestného činu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 390
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a – bod ii
COM(2011)833
Čl. 4 f – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v případě dokladu o dosažené kvalifikaci 
podle čl. 21 odst. 1 a v případě osvědčení 
o nabytých právech podle článků 23, 26, 
27, 30, 33, 33a, 37, 39 a 43 potvrzení 
o dostatečné znalosti jazyka hostitelského 
členského státu.

f) pro povolání s důsledky pro bezpečnost 
pacientů v případě dokladu o dosažené 
kvalifikaci podle čl. 21 odst. 1 a v případě 
osvědčení o nabytých právech podle 
článků 23, 26, 27, 30, 33, 33a, 37, 39 a 43 
potvrzení o dostatečné znalosti úředního
jazyka nebo jednoho z úředních jazyků
hostitelského členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v případě dokladu o dosažené kvalifikaci 
podle čl. 21 odst. 1 a v případě osvědčení 
o nabytých právech podle článků 23, 26, 
27, 30, 33, 33a, 37, 39 a 43 potvrzení 
o dostatečné znalosti jazyka hostitelského 
členského státu.

f) v případě dokladu o dosažené kvalifikaci 
podle čl. 21 odst. 1 a v případě osvědčení 
o nabytých právech podle článků 23, 26, 
27, 30, 33, 33a, 37, 39 a 43 potvrzení 
o dostatečné znalosti jazyka, v němž bude 
odborník vykonávat své povolání, jenž by 
měl být jedním z úředních jazyků 
hostitelského členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Christel Schaldemose
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě prvního poskytnutí služeb 
u regulovaných povolání, která mají 
důsledky pro veřejné zdraví nebo 
bezpečnost a která nevyužívají 
automatického uznávání podle hlavy III 
kapitoly II nebo III, může příslušný orgán 
hostitelského členského státu zkontrolovat 
odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb 
před tímto prvním poskytnutím služeb. 
Tato předběžná kontrola je možná pouze 
tehdy, je-li jejím účelem předejít vážnému 
poškození zdraví nebo bezpečnosti 
příjemce služby kvůli nedostatečné 
odborné kvalifikaci poskytovatele služeb 
a pokud nepřesahuje to, co je za tímto 
účelem nezbytné.

V případě prvního poskytnutí služeb 
u regulovaných povolání, která mají 
naléhavé důvody týkající se veřejného 
zájmu a která nevyužívají automatického 
uznávání podle hlavy III kapitoly III, může 
příslušný orgán hostitelského členského 
státu zkontrolovat odbornou kvalifikaci 
poskytovatele služeb před tímto prvním 
poskytnutím. Tato předběžná kontrola je 
možná pouze tehdy, je-li jejím účelem 
předejít vážnému poškození zdraví nebo 
bezpečnosti příjemce služby, poskytovatele 
služby nebo veřejnosti obecně kvůli 
nedostatečné odborné kvalifikaci 
poskytovatele služeb a pokud nepřesahuje 
to, co je za tímto účelem nezbytné.

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě prvního poskytnutí služeb 
u regulovaných povolání, která mají 
důsledky pro veřejné zdraví nebo 
bezpečnost a která nevyužívají 
automatického uznávání podle hlavy III 
kapitoly II nebo III, může příslušný orgán 
hostitelského členského státu zkontrolovat 
odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb 
před tímto prvním poskytnutím služeb. 

V případě prvního poskytnutí služeb 
u regulovaných povolání, která mají 
důsledky pro veřejné zdraví nebo 
bezpečnost a která nevyužívají 
automatického uznávání podle hlavy III 
kapitoly II nebo III, může příslušný orgán 
hostitelského členského státu zkontrolovat 
odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb 
před tímto prvním poskytnutím služeb. 
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Tato předběžná kontrola je možná pouze 
tehdy, je-li jejím účelem předejít vážnému 
poškození zdraví nebo bezpečnosti 
příjemce služby kvůli nedostatečné 
odborné kvalifikaci poskytovatele služeb 
a pokud nepřesahuje to, co je za tímto 
účelem nezbytné.

Tato předběžná kontrola je možná pouze 
tehdy, je-li jejím účelem předejít vážnému 
poškození zdraví nebo bezpečnosti 
kohokoli kvůli nedostatečné odborné 
kvalifikaci poskytovatele služeb a pokud 
nepřesahuje to, co je za tímto účelem 
nezbytné.

Or. sv

Odůvodnění

Toto znění je ve větším souladu s důvody Komise.

Pozměňovací návrh 394
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě prvního poskytnutí služeb 
u regulovaných povolání, která mají 
důsledky pro veřejné zdraví nebo 
bezpečnost a která nevyužívají 
automatického uznávání podle hlavy III 
kapitoly II nebo III, může příslušný orgán 
hostitelského členského státu zkontrolovat 
odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb 
před tímto prvním poskytnutím služeb. 
Tato předběžná kontrola je možná pouze 
tehdy, je-li jejím účelem předejít vážnému 
poškození zdraví nebo bezpečnosti 
příjemce služby kvůli nedostatečné 
odborné kvalifikaci poskytovatele služeb 
a pokud nepřesahuje to, co je za tímto 
účelem nezbytné.

V případě prvního poskytnutí služeb 
u regulovaných povolání, která mají 
naléhavé důvody týkající se veřejného 
zájmu a která nevyužívají automatického 
uznávání podle hlavy III kapitoly III, může 
příslušný orgán hostitelského členského 
státu zkontrolovat odbornou kvalifikaci 
poskytovatele služeb před tímto prvním 
poskytnutím. Tato předběžná kontrola je 
možná pouze tehdy, je-li jejím účelem 
předejít vážnému poškození zdraví nebo 
bezpečnosti příjemce služby, poskytovatele 
služby nebo veřejnosti obecně kvůli 
nedostatečné odborné kvalifikaci 
poskytovatele služeb a pokud nepřesahuje 
to, co je za tímto účelem nezbytné.

Or. en
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Pozměňovací návrh 395
Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě prvního poskytnutí služeb 
u regulovaných povolání, která mají 
důsledky pro veřejné zdraví nebo 
bezpečnost a která nevyužívají 
automatického uznávání podle hlavy III 
kapitoly II nebo III, může příslušný orgán 
hostitelského členského státu zkontrolovat
odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb 
před tímto prvním poskytnutím služeb. 
Tato předběžná kontrola je možná pouze 
tehdy, je-li jejím účelem předejít vážnému 
poškození zdraví nebo bezpečnosti 
příjemce služby kvůli nedostatečné 
odborné kvalifikaci poskytovatele služeb, 
a pokud nepřesahuje to, co je za tímto 
účelem nezbytné.

V případě prvního poskytnutí služeb 
u regulovaných povolání, která mají 
důsledky pro veřejné zdraví nebo 
bezpečnost a která nevyužívají 
automatického uznávání podle hlavy III 
kapitoly II nebo III, zkontroluje příslušný 
orgán hostitelského členského státu 
odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb 
před tímto prvním poskytnutím služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c
2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy oznámí Komisi seznam 
povolání, u nichž je podle vnitrostátních 
právních předpisů předběžná kontrola 
nutná, aby se předešlo vážnému poškození 
zdraví nebo bezpečnosti příjemce služby. 
Členské státy předloží Komisi u každého 
z těchto povolání konkrétní zdůvodnění, 

vypouští se
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proč bylo na seznam zařazeno.

Or. de

Pozměňovací návrh 397
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy oznámí Komisi seznam 
povolání, u nichž je podle vnitrostátních 
právních předpisů předběžná kontrola 
nutná, aby se předešlo vážnému poškození 
zdraví nebo bezpečnosti příjemce služby. 
Členské státy předloží Komisi u každého 
z těchto povolání konkrétní zdůvodnění, 
proč bylo na seznam zařazeno.

Členské státy oznámí Komisi seznam 
povolání, u nichž je podle vnitrostátních 
právních předpisů předběžná kontrola 
nutná, aby se předešlo vážnému poškození 
veřejného zájmu. Členské státy předloží 
Komisi u každého z těchto povolání 
konkrétní zdůvodnění, proč bylo na 
seznam zařazeno.

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy oznámí Komisi seznam 
povolání, u nichž je podle vnitrostátních 
právních předpisů předběžná kontrola 
nutná, aby se předešlo vážnému poškození 
zdraví nebo bezpečnosti příjemce služby. 
Členské státy předloží Komisi u každého 
z těchto povolání konkrétní zdůvodnění, 
proč bylo na seznam zařazeno.

Členské státy oznámí Komisi seznam 
povolání, u nichž je podle vnitrostátních 
právních předpisů předběžná kontrola 
nutná, aby se předešlo vážnému poškození 
zdraví nebo bezpečnosti příjemce služby, 
poskytovatele služby nebo veřejnosti 
obecně. Členské státy předloží Komisi 
u každého z těchto povolání konkrétní 
zdůvodnění, proč bylo na seznam zařazeno.
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Or. en

Pozměňovací návrh 399
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c
COM(2011)833
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud existuje podstatný rozdíl mezi 
odbornou kvalifikací poskytovatele služeb 
a odbornou přípravou, která je vyžadována 
v hostitelském členském státě, a to 
v takovém rozsahu, že by tento rozdíl mohl 
poškodit veřejné zdraví nebo bezpečnost 
a nelze ho vyrovnat odbornou praxí nebo 
celoživotním učením poskytovatele služby, 
poskytne hostitelský členský stát 
poskytovateli služby možnost, aby 
prokázal, zejména formou zkoušky 
způsobilosti, že nabyl chybějící znalosti 
nebo schopnosti. V každém případě musí 
být možné poskytovat služby ve lhůtě 
jednoho měsíce po vydání rozhodnutí 
podle třetího pododstavce.

Pokud existuje podstatný rozdíl mezi 
odbornou kvalifikací poskytovatele služeb 
a odbornou přípravou, která je vyžadována 
v hostitelském členském státě, a to 
v takovém rozsahu, že by tento rozdíl mohl 
poškodit veřejné zdraví nebo bezpečnost 
a nelze ho vyrovnat odbornou praxí nebo 
celoživotním učením poskytovatele služby, 
poskytne hostitelský členský stát 
poskytovateli služby možnost, aby 
prokázal, zejména formou zkoušky 
způsobilosti nebo adaptačního období, že 
nabyl chybějící znalosti nebo schopnosti. V 
každém případě musí být možné 
poskytovat služby ve lhůtě jednoho měsíce 
po vydání rozhodnutí podle třetího 
pododstavce.

Or. en

Odůvodnění

U odborníků ve zdravotnictví by mělo být uplatněno adaptační období i zkouška způsobilosti. 
Tak by bylo lépe zajištěno, že prostřednictvím odborné praxe získají chybějící dovednosti.

Pozměňovací návrh 400
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud existuje podstatný rozdíl mezi 
odbornou kvalifikací poskytovatele služeb 
a odbornou přípravou, která je vyžadována 
v hostitelském členském státě, a to 
v takovém rozsahu, že by tento rozdíl mohl 
poškodit veřejné zdraví nebo bezpečnost
a nelze ho vyrovnat odbornou praxí nebo 
celoživotním učením poskytovatele služby, 
poskytne hostitelský členský stát 
poskytovateli služby možnost, aby 
prokázal, zejména formou zkoušky 
způsobilosti, že nabyl chybějící znalosti 
nebo schopnosti. V každém případě musí 
být možné poskytovat služby ve lhůtě 
jednoho měsíce po vydání rozhodnutí 
podle třetího pododstavce.

Pokud existuje podstatný rozdíl mezi 
odbornou kvalifikací poskytovatele služeb 
a odbornou přípravou, která je vyžadována 
v hostitelském členském státě, a to 
v takovém rozsahu, že by tento rozdíl mohl 
poškodit veřejný zájem a nelze ho vyrovnat 
odbornou praxí nebo celoživotním učením 
poskytovatele služby, poskytne hostitelský 
členský stát poskytovateli služby možnost, 
aby prokázal, zejména formou zkoušky 
způsobilosti, že nabyl chybějící znalosti 
nebo schopnosti. V každém případě musí 
být možné poskytovat služby ve lhůtě 
jednoho měsíce po vydání rozhodnutí 
podle třetího pododstavce.

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud existuje podstatný rozdíl mezi 
odbornou kvalifikací poskytovatele služeb 
a odbornou přípravou, která je vyžadována 
v hostitelském členském státě, a to 
v takovém rozsahu, že by tento rozdíl mohl 
poškodit veřejné zdraví nebo bezpečnost 
a nelze ho vyrovnat odbornou praxí nebo 
celoživotním učením poskytovatele služby, 
poskytne hostitelský členský stát 
poskytovateli služby možnost, aby 
prokázal, zejména formou zkoušky 
způsobilosti, že nabyl chybějící znalosti 
nebo schopnosti. V každém případě musí 
být možné poskytovat služby ve lhůtě 

Pokud existuje podstatný rozdíl mezi 
odbornou kvalifikací poskytovatele služeb 
a odbornou přípravou, která je vyžadována 
v hostitelském členském státě, a to 
v takovém rozsahu, že by tento rozdíl mohl 
poškodit veřejné zdraví nebo bezpečnost 
a nelze ho vyrovnat odbornou praxí 
poskytovatele služby, poskytne hostitelský 
členský stát poskytovateli služby možnost, 
aby prokázal, zejména formou zkoušky 
způsobilosti, že nabyl chybějící znalosti 
nebo schopnosti. V každém případě musí 
být možné poskytovat služby ve lhůtě 
jednoho měsíce po vydání rozhodnutí 
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jednoho měsíce po vydání rozhodnutí 
podle třetího pododstavce.

podle třetího pododstavce.

Or. de

Pozměňovací návrh 402
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud existuje podstatný rozdíl mezi 
odbornou kvalifikací poskytovatele služeb 
a odbornou přípravou, která je vyžadována 
v hostitelském členském státě, a to 
v takovém rozsahu, že by tento rozdíl mohl 
poškodit veřejné zdraví nebo bezpečnost 
a nelze ho vyrovnat odbornou praxí nebo 
celoživotním učením poskytovatele služby, 
poskytne hostitelský členský stát 
poskytovateli služby možnost, aby 
prokázal, zejména formou zkoušky 
způsobilosti, že nabyl chybějící znalosti 
nebo schopnosti. V každém případě musí 
být možné poskytovat služby ve lhůtě 
jednoho měsíce po vydání rozhodnutí 
podle třetího pododstavce.

Pokud existuje podstatný rozdíl mezi 
odbornou kvalifikací poskytovatele služeb 
a odbornou přípravou, která je vyžadována 
v hostitelském členském státě, a to 
v takovém rozsahu, že by tento rozdíl mohl 
poškodit veřejné zdraví nebo bezpečnost, 
nebo by se týkal znalosti kulturního a 
přírodního dědictví členských států, je-li 
to opodstatněné, poskytne hostitelský 
členský stát poskytovateli služby možnost, 
aby prokázal, zejména formou zkoušky 
způsobilosti, že nabyl chybějící znalosti 
nebo schopnosti. V každém případě musí 
být možné poskytovat služby ve lhůtě 
jednoho měsíce po vydání rozhodnutí 
podle třetího pododstavce.

Or. it

Odůvodnění

Členský stát by neměl mít možnost požadovat prokázání znalostí a dovedností nezbytných k 
výkonu povolání pouze v případě, kdy by rozdíly mohly poškozovat zdraví a ohrožovat 
bezpečnost. Pokud je to pro výkon daného povolání důležité, může členský stát požadovat i 
prokázání znalosti kulturního a přírodního dědictví členského státu.

Pozměňovací návrh 403
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES 
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud existuje podstatný rozdíl mezi
odbornou kvalifikací poskytovatele služeb 
a odbornou přípravou, která je vyžadována 
v hostitelském členském státě, a to 
v takovém rozsahu, že by tento rozdíl mohl 
poškodit veřejné zdraví nebo bezpečnost 
a nelze ho vyrovnat odbornou praxí nebo 
celoživotním učením poskytovatele služby, 
poskytne hostitelský členský stát 
poskytovateli služby možnost, aby 
prokázal, zejména formou zkoušky 
způsobilosti, že nabyl chybějící znalosti 
nebo schopnosti. V každém případě musí 
být možné poskytovat služby ve lhůtě 
jednoho měsíce po vydání rozhodnutí 
podle třetího pododstavce.

Pokud existuje podstatný rozdíl mezi 
odbornou kvalifikací poskytovatele služeb 
a odbornou přípravou, která je vyžadována 
v hostitelském členském státě, a to 
v takovém rozsahu, že by tento rozdíl mohl 
poškodit veřejné zdraví nebo bezpečnost 
nebo práva spotřebitelů nebo by mohl být 
v rozporu s naléhavými důvody obecného 
zájmu a nelze ho vyrovnat odbornou praxí 
nebo celoživotním učením poskytovatele 
služby, poskytne hostitelský členský stát 
poskytovateli služby možnost, aby 
prokázal, zejména formou zkoušky 
způsobilosti, že nabyl chybějící znalosti 
nebo schopnosti. V každém případě musí 
být možné poskytovat služby ve lhůtě 
jednoho měsíce po vydání rozhodnutí 
podle třetího pododstavce.

Or. it

Pozměňovací návrh 404
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2005/36/ΕS
Čl. 4 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud existuje podstatný rozdíl mezi 
odbornou kvalifikací poskytovatele služeb 
a odbornou přípravou, která je vyžadována 
v hostitelském členském státě, a to 
v takovém rozsahu, že by tento rozdíl mohl 
poškodit veřejné zdraví nebo bezpečnost 
a nelze ho vyrovnat odbornou praxí nebo 
celoživotním učením poskytovatele služby, 

Pokud existuje podstatný rozdíl mezi 
odbornou kvalifikací poskytovatele služeb 
a odbornou přípravou, která je vyžadována 
v hostitelském členském státě, a to 
v takovém rozsahu, že by tento rozdíl mohl 
poškodit veřejné zdraví nebo bezpečnost 
a nelze ho vyrovnat odbornou praxí nebo 
celoživotním učením poskytovatele služby 
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poskytne hostitelský členský stát 
poskytovateli služby možnost, aby 
prokázal, zejména formou zkoušky 
způsobilosti, že nabyl chybějící znalosti 
nebo schopnosti. V každém případě musí 
být možné poskytovat služby ve lhůtě 
jednoho měsíce po vydání rozhodnutí 
podle třetího pododstavce.

osvědčeného příslušnými orgány, 
poskytne hostitelský členský stát 
poskytovateli služby možnost, aby 
prokázal, zejména formou zkoušky 
způsobilosti, že nabyl chybějící znalosti 
nebo schopnosti. V každém případě musí 
být možné poskytovat služby ve lhůtě 
jednoho měsíce po vydání rozhodnutí 
podle třetího pododstavce.

Or. el

Odůvodnění

Vysvětlení dobrovolné povahy ustavení odborné identity.

Pozměňovací návrh 405
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Službu je možno poskytovat, pokud 
příslušný orgán nereaguje ve lhůtách 
stanovených ve třetím a čtvrtém 
pododstavci.

vypouští se

Or. de


