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Poprawka 254
Bernadette Vergnaud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego potwierdza otrzymanie 
wniosku i informuje wnioskodawcę o 
wszelkich brakujących dokumentach 
niezwłocznie po złożeniu wniosku. Tworzy 
on dokumentację dotyczącą tego wniosku 
zawierającą wszystkie dokumenty 
potwierdzające w systemie wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym (IMI) 
ustanowionym rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
[…](*). W przypadku złożenia przez tego 
samego wnioskodawcę kolejnych 
wniosków właściwe organy rodzimego 
państwa członkowskiego lub 
przyjmującego państwa członkowskiego 
nie mogą żądać ponownego złożenia 
dokumentów, które znajdują się już w 
dokumentacji w systemie IMI i są nadal 
ważne.

3. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego potwierdza otrzymanie 
wniosku i informuje wnioskodawcę o 
wszelkich brakujących dokumentach w 
terminie trzech dni roboczych po złożeniu 
wniosku. Tworzy on dokumentację 
dotyczącą tego wniosku zawierającą 
wszystkie poświadczone jako ważne 
dokumenty potwierdzające w systemie 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) ustanowionym 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […](*). W 
przypadku złożenia przez tego samego 
wnioskodawcę kolejnych wniosków 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego lub przyjmującego 
państwa członkowskiego nie mogą żądać 
ponownego złożenia dokumentów, które 
znajdują się już w dokumentacji w 
systemie IMI i są nadal ważne.

Or. fr

Poprawka 255
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ rodzimego państwa 3. Właściwy organ rodzimego państwa 
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członkowskiego potwierdza otrzymanie 
wniosku i informuje wnioskodawcę o 
wszelkich brakujących dokumentach 
niezwłocznie po złożeniu wniosku. Tworzy 
on dokumentację dotyczącą tego wniosku 
zawierającą wszystkie dokumenty 
potwierdzające w systemie wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym (IMI) 
ustanowionym rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
[…](*). W przypadku złożenia przez tego 
samego wnioskodawcę kolejnych 
wniosków właściwe organy rodzimego 
państwa członkowskiego lub 
przyjmującego państwa członkowskiego 
nie mogą żądać ponownego złożenia 
dokumentów, które znajdują się już w 
dokumentacji w systemie IMI i są nadal 
ważne.

członkowskiego potwierdza otrzymanie 
wniosku i niezwłocznie po złożeniu 
wniosku informuje wnioskodawcę o 
wszelkich brakujących dokumentach, które 
muszą zostać dostarczone w racjonalnym 
terminie, zgodnie ze wszystkimi 
ustalonymi warunkami. Tworzy on 
dokumentację dotyczącą tego wniosku 
zawierającą wszystkie dokumenty 
potwierdzające w systemie wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym (IMI) 
ustanowionym rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
[…](*). W przypadku złożenia przez tego 
samego wnioskodawcę kolejnych 
wniosków właściwe organy rodzimego 
państwa członkowskiego lub 
przyjmującego państwa członkowskiego 
nie mogą żądać ponownego złożenia 
dokumentów, które znajdują się już w 
dokumentacji w systemie IMI i są nadal 
ważne.

Or. it

Poprawka 256
Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od przepisów art. 4b i 4c 
europejska legitymacja zawodowa 
zachowuje ważność, dopóki jej posiadacz 
posiada prawo do wykonywania zawodu 
w rodzimym państwie członkowskim na 
podstawie dokumentów i informacji 
zawartych w dokumentacji w systemie 
IMI. Europejska legitymacja zawodowa 
powinna być odnawiana regularnie lub 
zgodnie z przepisami przyjmującego 
państwa członkowskiego dotyczącymi 
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danego zawodu.

Or. en

Poprawka 257
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć akty wykonawcze, 
w których określa się specyfikacje 
techniczne, środki niezbędne do 
zapewnienia integralności, poufności i 
dokładności informacji zapisanych na 
europejskiej legitymacji zawodowej i 
znajdujących się w dokumentacji w 
systemie IMI, wymogi i procedury w 
zakresie udostępniania europejskiej 
legitymacji zawodowej jej posiadaczowi, w 
tym możliwość pobierania dokumentacji 
lub dostarczania aktualizacji tej 
dokumentacji. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą
doradczą, o której mowa w art. 58.

Komisja może przyjąć akty wykonawcze, 
w których określa się specyfikacje 
techniczne, środki niezbędne do 
zapewnienia integralności, poufności i 
dokładności informacji zapisanych na 
europejskiej legitymacji zawodowej i 
znajdujących się w dokumentacji w 
systemie IMI oraz wymogi i procedury w 
zakresie udostępniania europejskiej 
legitymacji zawodowej jej posiadaczowi.
Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 58.

Or. de

Uzasadnienie

Przy wielorakim dostępie mogą pojawić się problemy z ochroną danych.

Poprawka 258
Emilie Turunen

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

Komisja może przyjąć akty wykonawcze,
w których określa się specyfikacje 
techniczne, środki niezbędne do 
zapewnienia integralności, poufności i 
dokładności informacji zapisanych na 
europejskiej legitymacji zawodowej i 
znajdujących się w dokumentacji w 
systemie IMI, wymogi i procedury w 
zakresie udostępniania europejskiej 
legitymacji zawodowej jej posiadaczowi, w 
tym możliwość pobierania dokumentacji 
lub dostarczania aktualizacji tej 
dokumentacji. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą
doradczą, o której mowa w art. 58.

Komisja może przyjąć akty wykonawcze –
po zasięgnięciu opinii organizacji 
zawodowych i interesariuszy zgodnie 
z art. 57c (nowy) i art. 58a (nowy) 
i uwzględniając ich propozycje –
w których określa się specyfikacje 
techniczne, środki niezbędne do 
zapewnienia integralności, poufności 
i dokładności informacji zapisanych na 
europejskiej legitymacji zawodowej 
i znajdujących się w dokumentacji 
w systemie IMI, wymogi i procedury 
w zakresie udostępniania europejskiej 
legitymacji zawodowej jej posiadaczowi, 
w tym możliwość pobierania dokumentacji 
lub dostarczania aktualizacji tej 
dokumentacji. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 58.

Or. en

Poprawka 259
Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tymczasowa mobilność
Po zasięgnięciu opinii interesariuszy 
zgodnie z art. 58c (nowy) Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia w drodze aktów 
delegowanych wykazu zawodów, które 
wymagają od osób je wykonujących 
regularnego przemieszczania się do 
innych państw członkowskich na krótki 
okres czasu w celu świadczenia usług. 
Osoby wykonujące zawody z tego wykazu 
będą musiały odnawiać roczną 
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legitymację zawodową w nieskończoność.

Or. en

Poprawka 260
Emma McClarkin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejska legitymacja zawodowa w 
zakresie tymczasowego świadczenia usług 
innych niż usługi objęte art. 7 ust. 4

Europejska legitymacja zawodowa 
w zakresie tymczasowego świadczenia 
usług innych niż usługi objęte art. 7 ust. 4 
oraz w przypadku pracowników służby 
zdrowia korzystających z automatycznego 
uznawania kwalifikacji zgodnie 
z dyrektywą 2005/36/WE.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku sektorowych zawodów medycznych właściwe organy państwa przyjmującego 
powinny zachować uprawnienia do zatwierdzania europejskiej legitymacji zawodowej.

Poprawka 261
Emma McClarkin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego weryfikuje wniosek, 
wystawia i zatwierdza europejską 
legitymację zawodową w terminie dwóch 
tygodni od daty otrzymania przez niego 

1. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego weryfikuje wniosek oraz 
dodatkowe dokumenty i wystawia
europejską legitymację zawodową 
w terminie jednego miesiąca od daty 
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kompletnego wniosku. Organ ten
informuje o zatwierdzeniu europejskiej 
legitymacji zawodowej wnioskodawcę i 
państwo członkowskie, w którym 
wnioskodawca planuje świadczenie usług.
Przekazanie informacji dotyczących 
zatwierdzenia zainteresowanym 
przyjmującym państwom członkowskim 
stanowi oświadczenie przewidziane w art. 
7. W ciągu kolejnych dwóch lat 
przyjmujące państwo członkowskie nie 
może wymagać kolejnego oświadczenia na 
podstawie art. 7.

otrzymania przez niego kompletnego 
wniosku. Bezzwłocznie przekazuje on 
europejską legitymację zawodową 
właściwemu organowi zainteresowanego 
przyjmującego państwa członkowskiego 
i informuje o tym wnioskodawcę.
Przyjmujące państwo członkowskie 
wydaje oświadczenie, o którym mowa
w art. 7. W ciągu kolejnych lat 
przyjmujące państwo członkowskie nie 
może wymagać kolejnego oświadczenia na 
podstawie art. 7.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy powinny dysponować bardziej realistycznym okresem czasu na rozpatrzenie 
wniosków. Okres ważności oświadczenia powinien być krótszy niż dwa lata, aby 
zagwarantować ochronę konsumenta.

Poprawka 262
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego weryfikuje wniosek, 
wystawia i zatwierdza europejską 
legitymację zawodową w terminie dwóch
tygodni od daty otrzymania przez niego 
kompletnego wniosku. Organ ten 
informuje o zatwierdzeniu europejskiej 
legitymacji zawodowej wnioskodawcę i 
państwo członkowskie, w którym 
wnioskodawca planuje świadczenie usług.
Przekazanie informacji dotyczących
zatwierdzenia zainteresowanym 
przyjmującym państwom członkowskim 
stanowi oświadczenie przewidziane w art. 

1. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego weryfikuje wniosek i w 
terminie czterech tygodni od daty 
otrzymania przez niego kompletnego 
wniosku wystawia europejską legitymację 
zawodową. Organ ten informuje o
wystawieniu europejskiej legitymacji 
zawodowej wnioskodawcę i państwo 
członkowskie, w którym wnioskodawca 
planuje świadczenie usług. Przekazanie 
informacji dotyczących wystawienia 
legitymacji zainteresowanym 
przyjmującym państwom członkowskim 
stanowi oświadczenie przewidziane w 



AM\916300PL.doc 9/92 PE489.001v01-00

PL

7. W ciągu kolejnych dwóch lat
przyjmujące państwo członkowskie nie 
może wymagać kolejnego oświadczenia na 
podstawie art. 7.

art. 7. W ciągu kolejnego roku
przyjmujące państwo członkowskie nie 
może wymagać kolejnego oświadczenia na 
podstawie art. 7.

Or. de

Poprawka 263
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego weryfikuje wniosek, 
wystawia i zatwierdza europejską 
legitymację zawodową w terminie dwóch 
tygodni od daty otrzymania przez niego 
kompletnego wniosku. Organ ten 
informuje o zatwierdzeniu europejskiej 
legitymacji zawodowej wnioskodawcę i 
państwo członkowskie, w którym 
wnioskodawca planuje świadczenie usług.
Przekazanie informacji dotyczących 
zatwierdzenia zainteresowanym 
przyjmującym państwom członkowskim 
stanowi oświadczenie przewidziane w art. 
7. W ciągu kolejnych dwóch lat 
przyjmujące państwo członkowskie nie 
może wymagać kolejnego oświadczenia na 
podstawie art. 7.

1. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego weryfikuje wniosek, 
wystawia i zatwierdza europejską 
legitymację zawodową w terminie jednego 
miesiąca od daty otrzymania przez niego 
kompletnego wniosku. Organ ten 
informuje o zatwierdzeniu europejskiej 
legitymacji zawodowej wnioskodawcę i 
państwo członkowskie, w którym 
wnioskodawca planuje świadczenie usług.
Przekazanie informacji dotyczących 
zatwierdzenia zainteresowanym 
przyjmującym państwom członkowskim 
stanowi oświadczenie przewidziane w art. 
7. W ciągu kolejnych dwóch lat 
przyjmujące państwo członkowskie nie 
może wymagać kolejnego oświadczenia na 
podstawie art. 7.

Or. en

Poprawka 264
Frank Engel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego weryfikuje wniosek, 
wystawia i zatwierdza europejską 
legitymację zawodową w terminie dwóch
tygodni od daty otrzymania przez niego 
kompletnego wniosku. Organ ten 
informuje o zatwierdzeniu europejskiej 
legitymacji zawodowej wnioskodawcę i 
państwo członkowskie, w którym 
wnioskodawca planuje świadczenie usług. 
Przekazanie informacji dotyczących 
zatwierdzenia zainteresowanym 
przyjmującym państwom członkowskim 
stanowi oświadczenie przewidziane w art. 
7. W ciągu kolejnych dwóch lat 
przyjmujące państwo członkowskie nie 
może wymagać kolejnego oświadczenia na 
podstawie art. 7.

1. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego weryfikuje wniosek, 
wystawia i zatwierdza europejską 
legitymację zawodową w terminie czterech 
tygodni od daty otrzymania przez niego 
kompletnego wniosku. Organ ten 
informuje o zatwierdzeniu europejskiej 
legitymacji zawodowej wnioskodawcę i 
państwo członkowskie, w którym 
wnioskodawca planuje świadczenie usług. 
Przekazanie informacji dotyczących 
zatwierdzenia zainteresowanym 
przyjmującym państwom członkowskim 
stanowi oświadczenie przewidziane w art. 
7. W ciągu kolejnych dwóch lat 
przyjmujące państwo członkowskie nie 
może wymagać kolejnego oświadczenia na 
podstawie art. 7.

Or. fr

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego weryfikuje wniosek, 
wystawia i zatwierdza europejską 
legitymację zawodową w terminie dwóch 
tygodni od daty otrzymania przez niego 
kompletnego wniosku. Organ ten
informuje o zatwierdzeniu europejskiej 
legitymacji zawodowej wnioskodawcę i 
państwo członkowskie, w którym 
wnioskodawca planuje świadczenie usług.

1. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego weryfikuje wniosek, 
wystawia i zatwierdza europejską 
legitymację zawodową w terminie jednego 
miesiąca od daty otrzymania przez niego 
kompletnego wniosku. Bezzwłocznie 
przekazuje on europejską legitymację 
zawodową przyjmującemu państwu 
członkowskiemu i informuje o tym
wnioskodawcę. Przekazanie europejskiej 
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Przekazanie informacji dotyczących 
zatwierdzenia zainteresowanym
przyjmującym państwom członkowskim 
stanowi oświadczenie przewidziane w art. 
7. W ciągu kolejnych dwóch lat 
przyjmujące państwo członkowskie nie 
może wymagać kolejnego oświadczenia na 
podstawie art. 7.

legitymacji zawodowej przyjmującym 
państwom członkowskim stanowi 
oświadczenie przewidziane w art. 7. W 
ciągu kolejnych dwóch lat przyjmujące 
państwo członkowskie nie może wymagać 
kolejnego oświadczenia na podstawie 
art. 7.

Or. en

Poprawka 266
Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego weryfikuje wniosek, 
wystawia i zatwierdza europejską 
legitymację zawodową w terminie dwóch 
tygodni od daty otrzymania przez niego 
kompletnego wniosku. Organ ten 
informuje o zatwierdzeniu europejskiej 
legitymacji zawodowej wnioskodawcę i 
państwo członkowskie, w którym 
wnioskodawca planuje świadczenie usług.
Przekazanie informacji dotyczących 
zatwierdzenia zainteresowanym 
przyjmującym państwom członkowskim 
stanowi oświadczenie przewidziane w art. 
7. W ciągu kolejnych dwóch lat 
przyjmujące państwo członkowskie nie 
może wymagać kolejnego oświadczenia na 
podstawie art. 7.

1. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego weryfikuje wniosek, 
wystawia i zatwierdza europejską 
legitymację zawodową w terminie
określonym w art. 4d ust. 5 (nowy). Organ 
ten informuje o zatwierdzeniu europejskiej 
legitymacji zawodowej wnioskodawcę i 
państwo członkowskie, w którym 
wnioskodawca planuje świadczenie usług.
Przekazanie informacji dotyczących 
zatwierdzenia zainteresowanym 
przyjmującym państwom członkowskim 
stanowi oświadczenie przewidziane w art. 
7. Taka legitymacja zawodowa powinna 
być corocznie odnawiana.

Or. en

Poprawka 267
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula



PE489.001v01-00 12/92 AM\916300PL.doc

PL

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego weryfikuje wniosek, 
wystawia i zatwierdza europejską 
legitymację zawodową w terminie dwóch 
tygodni od daty otrzymania przez niego 
kompletnego wniosku. Organ ten 
informuje o zatwierdzeniu europejskiej 
legitymacji zawodowej wnioskodawcę i 
państwo członkowskie, w którym 
wnioskodawca planuje świadczenie usług.
Przekazanie informacji dotyczących 
zatwierdzenia zainteresowanym 
przyjmującym państwom członkowskim 
stanowi oświadczenie przewidziane w art. 
7. W ciągu kolejnych dwóch lat 
przyjmujące państwo członkowskie nie 
może wymagać kolejnego oświadczenia na 
podstawie art. 7.

1. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego weryfikuje wniosek, 
wystawia i zatwierdza europejską 
legitymację zawodową w terminie jednego 
miesiąca od daty otrzymania przez niego 
kompletnego wniosku. Organ ten 
informuje o zatwierdzeniu europejskiej 
legitymacji zawodowej wnioskodawcę i 
państwo członkowskie, w którym 
wnioskodawca planuje świadczenie usług. 
Przekazanie informacji dotyczących 
zatwierdzenia zainteresowanym 
przyjmującym państwom członkowskim 
stanowi oświadczenie przewidziane w art. 
7. W ciągu kolejnych dwóch lat 
przyjmujące państwo członkowskie nie 
może wymagać kolejnego oświadczenia na 
podstawie art. 7.

Or. fi

Poprawka 268
Mikael Gustafsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego weryfikuje wniosek, 
wystawia i zatwierdza europejską 
legitymację zawodową w terminie dwóch 
tygodni od daty otrzymania przez niego 
kompletnego wniosku. Organ ten 
informuje o zatwierdzeniu europejskiej 

1. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego weryfikuje wniosek, 
wystawia i zatwierdza europejską 
legitymację zawodową w terminie dwóch 
tygodni od daty otrzymania przez niego 
kompletnego wniosku. Organ ten 
informuje o zatwierdzeniu europejskiej 
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legitymacji zawodowej wnioskodawcę i 
państwo członkowskie, w którym 
wnioskodawca planuje świadczenie usług.
Przekazanie informacji dotyczących 
zatwierdzenia zainteresowanym 
przyjmującym państwom członkowskim 
stanowi oświadczenie przewidziane w art. 
7. W ciągu kolejnych dwóch lat 
przyjmujące państwo członkowskie nie 
może wymagać kolejnego oświadczenia na 
podstawie art. 7.

legitymacji zawodowej wnioskodawcę i 
państwo członkowskie, w którym 
wnioskodawca planuje świadczenie usług.
Przekazanie informacji dotyczących 
zatwierdzenia zainteresowanym 
przyjmującym państwom członkowskim 
stanowi oświadczenie przewidziane w art. 
7.

Or. en

Poprawka 269
Phil Prendergast

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego weryfikuje wniosek, 
wystawia i zatwierdza europejską 
legitymację zawodową w terminie dwóch 
tygodni od daty otrzymania przez niego 
kompletnego wniosku. Organ ten 
informuje o zatwierdzeniu europejskiej 
legitymacji zawodowej wnioskodawcę i 
państwo członkowskie, w którym 
wnioskodawca planuje świadczenie usług.
Przekazanie informacji dotyczących 
zatwierdzenia zainteresowanym 
przyjmującym państwom członkowskim 
stanowi oświadczenie przewidziane w art. 
7. W ciągu kolejnych dwóch lat 
przyjmujące państwo członkowskie nie 
może wymagać kolejnego oświadczenia na 
podstawie art. 7.

1. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego weryfikuje wniosek, 
wystawia i zatwierdza europejską 
legitymację zawodową w terminie dwóch 
tygodni od daty otrzymania przez niego 
kompletnego wniosku. Organ ten 
informuje o zatwierdzeniu europejskiej 
legitymacji zawodowej wnioskodawcę i 
państwo członkowskie, w którym 
wnioskodawca planuje świadczenie usług.
Przekazanie informacji dotyczących 
zatwierdzenia zainteresowanym 
przyjmującym państwom członkowskim 
stanowi oświadczenie przewidziane w art. 
7. W ciągu kolejnych dwóch lat 
przyjmujące państwo członkowskie nie 
może wymagać kolejnego oświadczenia na 
podstawie art. 7, chyba że uzasadniają to 
poważne obawy.

Or. en
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Poprawka 270
Emma McClarkin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku gdy dany zawód oraz 
program kształcenia i szkolenia 
prowadzący do jego zdobycia nie jest 
uregulowany w rodzimym państwie 
członkowskim właściwy organ tego 
państwa członkowskiego weryfikuje 
przynajmniej status prawny 
wnioskodawcy, autentyczność 
i kompletność przedłożonej dokumentacji.

Or. en

Poprawka 271
Emma McClarkin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Po zakończeniu projektu pilotażowego 
dla danego zawodu z udziałem 
odpowiednich właściwych organów 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych zgodnie z art. 58 
dotyczącym określenia terminów procesu, 
o którym mowa w ust. 1.

Or. en
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Poprawka 272
Emma McClarkin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Decyzja rodzimego państwa 
członkowskiego lub brak decyzji w 
terminie dwóch tygodni, o którym mowa w 
ust. 1, podlega środkom odwoławczym na 
mocy prawa krajowego.

2. Decyzja właściwego organu rodzimego 
państwa członkowskiego lub brak decyzji 
w terminie jednego miesiąca, o którym 
mowa w ust. 1, podlega środkom 
odwoławczym na mocy prawa krajowego.

Or. en

Uzasadnienie

Termin rozpatrywania wniosku o tymczasową mobilność powinien być bardziej realistyczny.

Poprawka 273
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Decyzja rodzimego państwa 
członkowskiego lub brak decyzji w 
terminie dwóch tygodni, o którym mowa w 
ust. 1, podlega środkom odwoławczym na 
mocy prawa krajowego.

2. Decyzja rodzimego państwa 
członkowskiego lub brak decyzji w 
terminie czterech tygodni, o którym mowa 
w ust. 1, podlega środkom odwoławczym 
na mocy prawa krajowego.

Or. de

Poprawka 274
Frank Engel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE 
Artykuł 4 c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Decyzja rodzimego państwa 
członkowskiego lub brak decyzji w 
terminie dwóch tygodni, o którym mowa w 
ust. 1, podlega środkom odwoławczym na 
mocy prawa krajowego.

2. Decyzja rodzimego państwa 
członkowskiego lub brak decyzji w 
terminie czterech tygodni, o którym mowa 
w ust. 1, podlega środkom odwoławczym 
na mocy prawa krajowego.

Or. fr

Poprawka 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Decyzja rodzimego państwa 
członkowskiego lub brak decyzji w 
terminie dwóch tygodni, o którym mowa w 
ust. 1, podlega środkom odwoławczym na 
mocy prawa krajowego.

2. Decyzja właściwego organu rodzimego 
państwa członkowskiego lub brak decyzji 
w terminie jednego miesiąca, o którym 
mowa w ust. 1, podlega środkom 
odwoławczym na mocy prawa krajowego.

Or. en

Poprawka 276
Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Decyzja rodzimego państwa 2. Decyzja rodzimego państwa 
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członkowskiego lub brak decyzji w 
terminie dwóch tygodni, o którym mowa w 
ust. 1, podlega środkom odwoławczym na 
mocy prawa krajowego.

członkowskiego lub brak decyzji 
w terminie określonym w ust. 5 (nowy), 
podlega środkom odwoławczym na mocy 
prawa krajowego.

Or. en

Poprawka 277
Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli posiadacz europejskiej legitymacji 
zawodowej zamierza świadczyć usługi w 
innych państwach członkowskich niż 
początkowo poinformowane zgodnie z ust. 
1 lub zamierza nadal świadczyć usługi po 
upływie okresu dwóch lat, o którym mowa 
w ust. 1, może on nadal korzystać z 
europejskiej legitymacji zawodowej, o 
której mowa w ust. 1. W takich 
przypadkach posiadacz europejskiej 
legitymacji zawodowej składa 
oświadczenie przewidziane w art. 7.

3. Jeżeli posiadacz europejskiej legitymacji 
zawodowej zamierza świadczyć usługi w 
innych państwach członkowskich niż 
początkowo poinformowane zgodnie 
z ust. 1 lub zamierza nadal świadczyć 
usługi po upływie okresu jednego roku, 
o którym mowa w ust. 1, może on nadal 
korzystać z europejskiej legitymacji 
zawodowej, o której mowa w ust. 1.
W takich przypadkach posiadacz 
europejskiej legitymacji zawodowej składa 
oświadczenie przewidziane w art. 7.

Or. en

Poprawka 278
Emma McClarkin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejska legitymacja zawodowa 
zachowuje ważność, dopóki jej posiadacz 

Europejska legitymacja zawodowa 
zachowuje ważność, dopóki jej posiadacz 
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posiada prawo do wykonywania zawodu w 
rodzimym państwie członkowskim na 
podstawie dokumentów i informacji 
zawartych w dokumentacji w systemie 
IMI.

posiada prawo do wykonywania zawodu w 
rodzimym państwie członkowskim na 
podstawie dokumentów i informacji 
zawartych w dokumentacji w systemie 
IMI, chyba że jej posiadacz został 
pozbawiony prawa wykonywania zawodu 
w którymś z państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 279
Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja, po zasięgnięciu opinii 
organizacji zawodowych i interesariuszy 
zgodnie z art. 57c (nowy) i art. 58a (nowy) 
oraz uwzględniając ich propozycje, a 
także, w stosownych przypadkach, 
projekty pilotażowe, jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zawierających propozycje tego forum lub 
tych forów oraz organizacji zawodowych, 
odnośnie do odpowiedniej długości czasu 
wymaganego do zatwierdzania i walidacji 
legitymacji zawodowych danego zawodu. 
Komisja udostępnia do wiadomości 
publicznej te terminy.

Or. en

Poprawka 280
Emma McClarkin

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

Europejska legitymacja zawodowa w 
zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i tymczasowego świadczenia 
usług na podstawie art. 7 ust. 4

Europejska legitymacja zawodowa 
w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i tymczasowego świadczenia 
usług na podstawie art. 7 ust. 4 oraz 
w zakresie tymczasowego świadczenia 
usług przez pracowników służby zdrowia 
korzystających z automatycznego 
uznawania kwalifikacji zgodnie z tytułem 
III rozdział III.

Or. en

Uzasadnienie

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 
on the migrant patient, but on the host health care system.

Poprawka 281
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie dwóch tygodni od 
otrzymania kompletnego wniosku o 
wydanie europejskiej legitymacji 
zawodowej właściwy organ rodzimego 
państwa członkowskiego weryfikuje i 
potwierdza autentyczność i ważność 
przedstawionych dokumentów 
potwierdzających, wystawia europejską 
legitymację zawodową, przekazuje ją do 
zatwierdzenia właściwemu organowi 
przyjmującego państwa członkowskiego i 

1. W terminie czterech tygodni od 
otrzymania kompletnego wniosku o 
wydanie europejskiej legitymacji 
zawodowej właściwy organ rodzimego 
państwa członkowskiego weryfikuje i 
potwierdza autentyczność i ważność 
przedstawionych dokumentów 
potwierdzających, wystawia europejską 
legitymację zawodową, przekazuje ją do 
zatwierdzenia właściwemu organowi 
przyjmującego państwa członkowskiego i 
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informuje ten organ o odpowiedniej 
dokumentacji w systemie IMI. Rodzime 
państwo członkowskie informuje 
wnioskodawcę o przebiegu procedury.

informuje ten organ o odpowiedniej 
dokumentacji w systemie IMI. Rodzime 
państwo członkowskie informuje 
wnioskodawcę o przebiegu procedury.

Or. de

Poprawka 282
Frank Engel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie dwóch tygodni od 
otrzymania kompletnego wniosku o 
wydanie europejskiej legitymacji 
zawodowej właściwy organ rodzimego 
państwa członkowskiego weryfikuje i 
potwierdza autentyczność i ważność 
przedstawionych dokumentów 
potwierdzających, wystawia europejską 
legitymację zawodową, przekazuje ją do 
zatwierdzenia właściwemu organowi 
przyjmującego państwa członkowskiego i 
informuje ten organ o odpowiedniej 
dokumentacji w systemie IMI. Rodzime 
państwo członkowskie informuje 
wnioskodawcę o przebiegu procedury.

1. W terminie czterech tygodni od 
otrzymania kompletnego wniosku o 
wydanie europejskiej legitymacji 
zawodowej właściwy organ rodzimego 
państwa członkowskiego weryfikuje i 
potwierdza autentyczność i ważność 
przedstawionych dokumentów 
potwierdzających, wystawia europejską 
legitymację zawodową, przekazuje ją do 
zatwierdzenia właściwemu organowi 
przyjmującego państwa członkowskiego i 
informuje ten organ o odpowiedniej 
dokumentacji w systemie IMI. Rodzime 
państwo członkowskie informuje 
wnioskodawcę o przebiegu procedury.

Or. fr

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

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

1. W terminie dwóch tygodni od 
otrzymania kompletnego wniosku o 
wydanie europejskiej legitymacji 
zawodowej właściwy organ rodzimego 
państwa członkowskiego weryfikuje i 
potwierdza autentyczność i ważność 
przedstawionych dokumentów 
potwierdzających, wystawia europejską 
legitymację zawodową, przekazuje ją do 
zatwierdzenia właściwemu organowi 
przyjmującego państwa członkowskiego i 
informuje ten organ o odpowiedniej 
dokumentacji w systemie IMI. Rodzime 
państwo członkowskie informuje
wnioskodawcę o przebiegu procedury.

1. W terminie jednego miesiąca od 
otrzymania kompletnego wniosku 
o wydanie europejskiej legitymacji 
zawodowej właściwy organ rodzimego 
państwa członkowskiego weryfikuje 
i potwierdza autentyczność i ważność 
przedstawionych dokumentów 
potwierdzających, wystawia europejską 
legitymację zawodową, przekazuje ją do 
zatwierdzenia właściwemu organowi 
przyjmującego państwa członkowskiego 
i informuje o tym wnioskodawcę.

Or. en

Poprawka 284
Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie dwóch tygodni od 
otrzymania kompletnego wniosku o 
wydanie europejskiej legitymacji 
zawodowej właściwy organ rodzimego 
państwa członkowskiego weryfikuje i 
potwierdza autentyczność i ważność 
przedstawionych dokumentów 
potwierdzających, wystawia europejską 
legitymację zawodową, przekazuje ją do 
zatwierdzenia właściwemu organowi 
przyjmującego państwa członkowskiego i 
informuje ten organ o odpowiedniej 
dokumentacji w systemie IMI. Rodzime 
państwo członkowskie informuje 
wnioskodawcę o przebiegu procedury.

1. W terminie określonym w art. 4d ust. 5 
(nowy) od otrzymania kompletnego 
wniosku o wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej właściwy organ 
rodzimego państwa członkowskiego 
weryfikuje i potwierdza autentyczność 
i ważność przedstawionych dokumentów 
potwierdzających, wystawia europejską 
legitymację zawodową, przekazuje ją do 
zatwierdzenia właściwemu organowi 
przyjmującego państwa członkowskiego 
i informuje ten organ o odpowiedniej 
dokumentacji w systemie IMI. Rodzime 
państwo członkowskie informuje 
wnioskodawcę o przebiegu procedury.
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Or. en

Poprawka 285
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku gdy dany zawód oraz 
program kształcenia i szkolenia 
prowadzący do jego zdobycia nie jest 
uregulowany w rodzimym państwie 
członkowskim właściwy organ tego 
państwa członkowskiego weryfikuje 
przynajmniej czy wnioskodawca działa 
legalnie i sprawdza, w miarę możliwości, 
autentyczność i kompletność przedłożonej 
dokumentacji. 

Or. en

Poprawka 286
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadkach, o których mowa w art. 
16, 21 i 49a, przyjmujące państwo 
członkowskie podejmuje decyzję w 
sprawie zatwierdzenia europejskiej 
legitymacji zawodowej na podstawie ust. 1 
w terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przekazanej przez rodzime 
państwo członkowskie. W przypadku 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 
16, 21 i 49a, przyjmujące państwo 
członkowskie podejmuje decyzję w 
sprawie zatwierdzenia europejskiej 
legitymacji zawodowej na podstawie ust. 1 
w terminie ośmiu tygodni od daty 
otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przekazanej przez rodzime 
państwo członkowskie. W przypadku 
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wystąpienia uzasadnionych wątpliwości 
przyjmujące państwo członkowskie może 
zwrócić się do rodzimego państwa 
członkowskiego z wnioskiem o dodatkowe 
informacje. Wniosek ten nie powoduje 
zawieszenia biegu terminu jednego 
miesiąca.

wystąpienia uzasadnionych wątpliwości 
przyjmujące państwo członkowskie może 
zwrócić się do rodzimego państwa 
członkowskiego z wnioskiem o dodatkowe 
informacje. Wniosek ten nie powoduje 
zawieszenia biegu terminu ośmiu tygodni.

Or. de

Poprawka 287
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadkach, o których mowa w art. 
16, 21 i 49a, przyjmujące państwo 
członkowskie podejmuje decyzję w 
sprawie zatwierdzenia europejskiej 
legitymacji zawodowej na podstawie ust. 1 
w terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przekazanej przez rodzime 
państwo członkowskie. W przypadku 
wystąpienia uzasadnionych wątpliwości 
przyjmujące państwo członkowskie może 
zwrócić się do rodzimego państwa 
członkowskiego z wnioskiem o dodatkowe 
informacje. Wniosek ten nie powoduje
zawieszenia biegu terminu jednego 
miesiąca.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 
16, 21 i 49a, przyjmujące państwo 
członkowskie podejmuje decyzję w 
sprawie zatwierdzenia europejskiej 
legitymacji zawodowej na podstawie ust. 1 
w terminie pięciu tygodni od daty 
otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przekazanej przez rodzime 
państwo członkowskie. W przypadku 
wystąpienia uzasadnionych wątpliwości 
przyjmujące państwo członkowskie może 
zwrócić się do rodzimego państwa 
członkowskiego z wnioskiem o dodatkowe 
informacje. Wniosek ten powoduje
zawieszenie biegu tego terminu, jednak na
nie dłużej niż trzy tygodnie.

Or. de

Poprawka 288
Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadkach, o których mowa w art. 
16, 21 i 49a, przyjmujące państwo 
członkowskie podejmuje decyzję w 
sprawie zatwierdzenia europejskiej 
legitymacji zawodowej na podstawie ust. 1 
w terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przekazanej przez rodzime 
państwo członkowskie. W przypadku 
wystąpienia uzasadnionych wątpliwości 
przyjmujące państwo członkowskie może 
zwrócić się do rodzimego państwa 
członkowskiego z wnioskiem o dodatkowe 
informacje. Wniosek ten nie powoduje 
zawieszenia biegu terminu jednego 
miesiąca.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 
16, 21 i 49a, przyjmujące państwo 
członkowskie podejmuje decyzję 
w sprawie zatwierdzenia europejskiej 
legitymacji zawodowej na podstawie ust. 1 
w terminie określonym w art. 4d ust. 5 
(nowy) od daty otrzymania europejskiej 
legitymacji zawodowej przekazanej przez 
rodzime państwo członkowskie.
W przypadku wystąpienia uzasadnionych 
wątpliwości przyjmujące państwo 
członkowskie może zwrócić się do 
rodzimego państwa członkowskiego 
z wnioskiem o dodatkowe informacje.
Wniosek ten nie powoduje zawieszenia 
biegu terminu określonego w art. 4d ust. 5 
(nowy).

Or. en

Poprawka 289
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadkach, o których mowa w art. 
16, 21 i 49a, przyjmujące państwo 
członkowskie podejmuje decyzję w 
sprawie zatwierdzenia europejskiej 
legitymacji zawodowej na podstawie ust. 1 
w terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przekazanej przez rodzime 
państwo członkowskie. W przypadku 
wystąpienia uzasadnionych wątpliwości 
przyjmujące państwo członkowskie może 

2. Przyjmujące państwo członkowskie 
potwierdza wnioskodawcy otrzymanie 
wniosku o zatwierdzenie europejskiej 
legitymacji zawodowej w terminie pięciu 
dni. W przypadkach, o których mowa w 
art. 16, 21 i 49a, przyjmujące państwo 
członkowskie podejmuje decyzję w 
sprawie zatwierdzenia europejskiej 
legitymacji zawodowej na podstawie ust. 1 
w terminie pięciu tygodni od daty 
otrzymania europejskiej legitymacji 
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zwrócić się do rodzimego państwa 
członkowskiego z wnioskiem o dodatkowe 
informacje. Wniosek ten nie powoduje 
zawieszenia biegu terminu jednego 
miesiąca.

zawodowej przekazanej przez rodzime 
państwo członkowskie. W przypadku 
wystąpienia uzasadnionych wątpliwości 
przyjmujące państwo członkowskie może 
zwrócić się do rodzimego państwa 
członkowskiego z wnioskiem o dodatkowe 
informacje.

Or. de

Poprawka 290
Emma McClarkin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadkach, o których mowa w art. 
7 ust. 4 i w art. 14, przyjmujące państwo 
członkowskie podejmuje decyzję w 
sprawie uznania kwalifikacji posiadacza
lub w sprawie zastosowania wobec niego
środków wyrównawczych w terminie 
dwóch miesięcy od daty otrzymania do 
zatwierdzenia europejskiej legitymacji 
zawodowej przekazanej przez rodzime 
państwo członkowskie. W przypadku 
wystąpienia uzasadnionych wątpliwości 
przyjmujące państwo członkowskie może 
zwrócić się do rodzimego państwa 
członkowskiego z wnioskiem o dodatkowe 
informacje. Wniosek ten nie powoduje 
zawieszenia biegu terminu dwóch 
miesięcy.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 
7 ust. 4 i art. 14, przyjmujące państwo 
członkowskie podejmuje decyzję 
w sprawie wydania europejskiej 
legitymacji zawodowej lub podjęcia wobec
danej osoby środków wyrównawczych 
w terminie dwóch miesięcy od daty 
otrzymania projektu europejskiej 
legitymacji zawodowej przekazanej przez 
rodzime państwo członkowskie.
W przypadku wystąpienia uzasadnionych 
wątpliwości przyjmujące państwo 
członkowskie może zwrócić się do 
rodzimego państwa członkowskiego 
z wnioskiem o dodatkowe informacje.
Wniosek ten nie powoduje zawieszenia 
biegu terminu dwóch miesięcy.

Or. en

Poprawka 291
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 d – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadkach, o których mowa w art. 
7 ust. 4 i w art. 14, przyjmujące państwo 
członkowskie podejmuje decyzję w 
sprawie uznania kwalifikacji posiadacza 
lub w sprawie zastosowania wobec niego 
środków wyrównawczych w terminie
dwóch miesięcy od daty otrzymania do 
zatwierdzenia europejskiej legitymacji 
zawodowej przekazanej przez rodzime 
państwo członkowskie. W przypadku 
wystąpienia uzasadnionych wątpliwości 
przyjmujące państwo członkowskie może 
zwrócić się do rodzimego państwa 
członkowskiego z wnioskiem o dodatkowe 
informacje. Wniosek ten nie powoduje 
zawieszenia biegu terminu dwóch 
miesięcy.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 
7 ust. 4 i w art. 14, przyjmujące państwo 
członkowskie podejmuje decyzję w 
sprawie uznania kwalifikacji posiadacza 
lub w sprawie zastosowania wobec niego 
środków wyrównawczych w terminie
dwunastu tygodni od daty otrzymania 
europejskiej legitymacji zawodowej 
przekazanej przez rodzime państwo 
członkowskie. W przypadku wystąpienia 
uzasadnionych wątpliwości przyjmujące 
państwo członkowskie może zwrócić się 
do rodzimego państwa członkowskiego z 
wnioskiem o dodatkowe informacje.
Wniosek ten nie powoduje zawieszenia 
biegu terminu dwunastu tygodni.

Or. de

Poprawka 292
Bernadette Vergnaud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadkach, o których mowa w art. 
7 ust. 4 i w art. 14, przyjmujące państwo 
członkowskie podejmuje decyzję w 
sprawie uznania kwalifikacji posiadacza 
lub w sprawie zastosowania wobec niego 
środków wyrównawczych w terminie 
dwóch miesięcy od daty otrzymania do 
zatwierdzenia europejskiej legitymacji 
zawodowej przekazanej przez rodzime 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 
7 ust. 4 i w art. 14, przyjmujące państwo 
członkowskie podejmuje decyzję w 
sprawie uznania kwalifikacji posiadacza 
lub w sprawie zastosowania wobec niego 
środków wyrównawczych w terminie 
ośmiu tygodni od daty otrzymania do 
zatwierdzenia europejskiej legitymacji 
zawodowej przekazanej przez rodzime 
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państwo członkowskie. W przypadku 
wystąpienia uzasadnionych wątpliwości 
przyjmujące państwo członkowskie może 
zwrócić się do rodzimego państwa 
członkowskiego z wnioskiem o dodatkowe 
informacje. Wniosek ten nie powoduje 
zawieszenia biegu terminu dwóch
miesięcy.

państwo członkowskie. W przypadku 
wystąpienia uzasadnionych wątpliwości 
przyjmujące państwo członkowskie może 
zwrócić się do rodzimego państwa 
członkowskiego z wnioskiem o dodatkowe 
informacje. Jeżeli jest to uzasadnione 
względami praktycznymi, technicznymi 
lub organizacyjnymi, wniosek ten może
przedłużyć wspomniany okres ośmiu 
tygodni o kolejne dwa tygodnie, pod 
warunkiem że specjalista zostanie o tym w 
odpowiedni sposób poinformowany o tym 
fakcie.

Or. fr

Poprawka 293
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadkach, o których mowa w art. 
7 ust. 4 i w art. 14, przyjmujące państwo 
członkowskie podejmuje decyzję w 
sprawie uznania kwalifikacji posiadacza 
lub w sprawie zastosowania wobec niego 
środków wyrównawczych w terminie
dwóch miesięcy od daty otrzymania do 
zatwierdzenia europejskiej legitymacji 
zawodowej przekazanej przez rodzime 
państwo członkowskie. W przypadku 
wystąpienia uzasadnionych wątpliwości 
przyjmujące państwo członkowskie może 
zwrócić się do rodzimego państwa 
członkowskiego z wnioskiem o dodatkowe 
informacje. Wniosek ten nie powoduje
zawieszenia biegu terminu dwóch 
miesięcy.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 
7 ust. 4 i w art. 14, przyjmujące państwo 
członkowskie podejmuje decyzję w 
sprawie uznania kwalifikacji posiadacza 
lub w sprawie zastosowania wobec niego 
środków wyrównawczych w terminie
ośmiu tygodni od daty otrzymania do 
zatwierdzenia europejskiej legitymacji 
zawodowej przekazanej przez rodzime 
państwo członkowskie. W przypadku 
wystąpienia uzasadnionych wątpliwości 
przyjmujące państwo członkowskie może 
zwrócić się do rodzimego państwa 
członkowskiego z wnioskiem o dodatkowe 
informacje. Wniosek ten powoduje
zawieszenie biegu tego terminu, jednak na
nie dłużej niż trzy tygodnie.

Or. de
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Poprawka 294
Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadkach, o których mowa w art. 
7 ust. 4 i w art. 14, przyjmujące państwo 
członkowskie podejmuje decyzję w 
sprawie uznania kwalifikacji posiadacza 
lub w sprawie zastosowania wobec niego 
środków wyrównawczych w terminie
dwóch miesięcy od daty otrzymania do 
zatwierdzenia europejskiej legitymacji 
zawodowej przekazanej przez rodzime 
państwo członkowskie. W przypadku 
wystąpienia uzasadnionych wątpliwości 
przyjmujące państwo członkowskie może 
zwrócić się do rodzimego państwa 
członkowskiego z wnioskiem o dodatkowe 
informacje. Wniosek ten nie powoduje 
zawieszenia biegu terminu dwóch 
miesięcy.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 
7 ust. 4 i w art. 14, przyjmujące państwo 
członkowskie podejmuje decyzję 
w sprawie uznania kwalifikacji posiadacza 
lub w sprawie zastosowania wobec niego 
środków wyrównawczych w terminie
określonym w art. 4d ust. 5 (nowy) od daty 
otrzymania do zatwierdzenia europejskiej 
legitymacji zawodowej przekazanej przez 
rodzime państwo członkowskie.
W przypadku wystąpienia uzasadnionych 
wątpliwości przyjmujące państwo 
członkowskie może zwrócić się do 
rodzimego państwa członkowskiego 
z wnioskiem o dodatkowe informacje.
Wniosek ten nie powoduje zawieszenia 
biegu terminu określonego w art. 4d ust. 5 
(nowy).

Or. en

Poprawka 295
Constance Le Grip

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadkach, o których mowa w art. 
7 ust. 4 i w art. 14, przyjmujące państwo 
członkowskie podejmuje decyzję w 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 
7 ust. 4 i w art. 14, przyjmujące państwo 
członkowskie podejmuje decyzję 
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sprawie uznania kwalifikacji posiadacza 
lub w sprawie zastosowania wobec niego 
środków wyrównawczych w terminie
dwóch miesięcy od daty otrzymania do 
zatwierdzenia europejskiej legitymacji 
zawodowej przekazanej przez rodzime 
państwo członkowskie. W przypadku 
wystąpienia uzasadnionych wątpliwości 
przyjmujące państwo członkowskie może 
zwrócić się do rodzimego państwa 
członkowskiego z wnioskiem o dodatkowe 
informacje. Wniosek ten nie powoduje 
zawieszenia biegu terminu dwóch 
miesięcy.

w sprawie uznania kwalifikacji posiadacza
lub w sprawie zastosowania wobec niego 
środków wyrównawczych w terminie
ośmiu tygodni od daty otrzymania do 
zatwierdzenia europejskiej legitymacji 
zawodowej przekazanej przez rodzime 
państwo członkowskie. W przypadku 
wystąpienia uzasadnionych wątpliwości 
przyjmujące państwo członkowskie może 
zwrócić się do rodzimego państwa 
członkowskiego z wnioskiem o dodatkowe 
informacje. W przypadku zawodów 
medycznych wniosek ten może 
spowodować zawieszenie na dwa tygodnie 
okresu ośmiu tygodni. Rodzime państwo 
członkowskie dostarcza odpowiedź 
w ciągu jednego tygodnia.
(litera d)

Or. en

Uzasadnienie

W pierwszej fazie wdrażania systemu – jeśli chodzi o zawody medyczne – terminy na 
rozpatrywanie powinny zostać przedłużone celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
systemu. Rodzime państwo członkowskie powinno być zobowiązane do udzielenia w krótkim 
terminie odpowiedzi przyjmującemu państwu członkowskiemu na zapytanie, a 
ośmiotygodniowy termin powinien ulegać zawieszeniu na dwa tygodnie w razie 
uzasadnionych wątpliwości.

Poprawka 296
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadkach, o których mowa w art. 
7 ust. 4 i w art. 14, przyjmujące państwo 
członkowskie podejmuje decyzję w 
sprawie uznania kwalifikacji posiadacza 
lub w sprawie zastosowania wobec niego 
środków wyrównawczych w terminie

3. W przypadkach, o których mowa w art. 
7 ust. 4 i w art. 14, przyjmujące państwo 
członkowskie podejmuje decyzję w 
sprawie uznania kwalifikacji posiadacza 
lub w sprawie zastosowania wobec niego 
środków wyrównawczych w terminie 8 
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dwóch miesięcy od daty otrzymania do 
zatwierdzenia europejskiej legitymacji 
zawodowej przekazanej przez rodzime 
państwo członkowskie. W przypadku 
wystąpienia uzasadnionych wątpliwości 
przyjmujące państwo członkowskie może 
zwrócić się do rodzimego państwa 
członkowskiego z wnioskiem o dodatkowe 
informacje. Wniosek ten nie powoduje 
zawieszenia biegu terminu dwóch 
miesięcy.

tygodni od daty otrzymania do 
zatwierdzenia europejskiej legitymacji 
zawodowej przekazanej przez rodzime 
państwo członkowskie. W przypadku 
wystąpienia uzasadnionych wątpliwości 
przyjmujące państwo członkowskie może 
zwrócić się do rodzimego państwa 
członkowskiego z wnioskiem o dodatkowe 
informacje.

Or. de

Poprawka 297
Christel Schaldemose

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie nie podejmie decyzji w 
terminach określonych w ust. 2 i 3 lub nie 
zwróci się o dodatkowe informacje w 
terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przez rodzime państwo 
członkowskie, europejską legitymację 
zawodową uznaje się za zatwierdzoną 
przez przyjmujące państwo członkowskie; 
stanowi ona uznanie kwalifikacji 
zawodowych do wykonywania danego 
zawodu regulowanego w przyjmującym 
państwie członkowskim.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Proponoway przepis będzie miał nieprzewidziane i daleko idące konsekwencje.
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Poprawka 298
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie nie podejmie decyzji w 
terminach określonych w ust. 2 i 3 lub nie 
zwróci się o dodatkowe informacje w 
terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przez rodzime państwo 
członkowskie, europejską legitymację 
zawodową uznaje się za zatwierdzoną 
przez przyjmujące państwo członkowskie; 
stanowi ona uznanie kwalifikacji 
zawodowych do wykonywania danego 
zawodu regulowanego w przyjmującym 
państwie członkowskim.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Skreślenie wzmianki o uznawaniu legitymacji za zatwierdzoną ze względów bezpieczeństwa 
ogólnego.

Poprawka 299
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie nie podejmie decyzji w 
terminach określonych w ust. 2 i 3 lub nie 
zwróci się o dodatkowe informacje w 

skreślony
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terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przez rodzime państwo 
członkowskie, europejską legitymację 
zawodową uznaje się za zatwierdzoną 
przez przyjmujące państwo członkowskie; 
stanowi ona uznanie kwalifikacji 
zawodowych do wykonywania danego 
zawodu regulowanego w przyjmującym 
państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 300
Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie nie podejmie decyzji w 
terminach określonych w ust. 2 i 3 lub nie 
zwróci się o dodatkowe informacje w 
terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przez rodzime państwo 
członkowskie, europejską legitymację 
zawodową uznaje się za zatwierdzoną 
przez przyjmujące państwo członkowskie; 
stanowi ona uznanie kwalifikacji 
zawodowych do wykonywania danego 
zawodu regulowanego w przyjmującym 
państwie członkowskim.

skreślony

Or. en

Poprawka 301
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 d – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie nie podejmie decyzji w 
terminach określonych w ust. 2 i 3 lub nie 
zwróci się o dodatkowe informacje w 
terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przez rodzime państwo 
członkowskie, europejską legitymację 
zawodową uznaje się za zatwierdzoną 
przez przyjmujące państwo członkowskie; 
stanowi ona uznanie kwalifikacji 
zawodowych do wykonywania danego 
zawodu regulowanego w przyjmującym 
państwie członkowskim.

skreślony

Or. fi

Uzasadnienie

„Późna” decyzja w sprawie uznania może spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia 
klientów korzystających z usług zdrowotnych.

Poprawka 302
Mikael Gustafsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie nie podejmie decyzji w 
terminach określonych w ust. 2 i 3 lub nie 
zwróci się o dodatkowe informacje w 
terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przez rodzime państwo 

skreślony
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członkowskie, europejską legitymację 
zawodową uznaje się za zatwierdzoną 
przez przyjmujące państwo członkowskie; 
stanowi ona uznanie kwalifikacji 
zawodowych do wykonywania danego 
zawodu regulowanego w przyjmującym 
państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. 4d ust. 7.

Poprawka 303
Emma McClarkin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie nie podejmie decyzji w 
terminach określonych w ust. 2 i 3 lub nie 
zwróci się o dodatkowe informacje w 
terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przez rodzime państwo 
członkowskie, europejską legitymację 
zawodową uznaje się za zatwierdzoną 
przez przyjmujące państwo członkowskie; 
stanowi ona uznanie kwalifikacji 
zawodowych do wykonywania danego 
zawodu regulowanego w przyjmującym 
państwie członkowskim.

5. Jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie nie podejmie decyzji 
w terminach określonych w ust. 2 i 3 lub 
nie zwróci się o dodatkowe informacje 
w terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przez rodzime państwo 
członkowskie, europejską legitymację 
zawodową uznaje się za tymczasowo
zatwierdzoną przez przyjmujące państwo 
członkowskie; stanowi ona uznanie 
kwalifikacji zawodowych do wykonywania 
danego zawodu regulowanego 
w przyjmującym państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 304
Bernadette Vergnaud
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 d – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie nie podejmie decyzji w 
terminach określonych w ust. 2 i 3 lub nie 
zwróci się o dodatkowe informacje w 
terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przez rodzime państwo 
członkowskie, europejską legitymację 
zawodową uznaje się za zatwierdzoną 
przez przyjmujące państwo członkowskie; 
stanowi ona uznanie kwalifikacji 
zawodowych do wykonywania danego 
zawodu regulowanego w przyjmującym 
państwie członkowskim.

5. Przyjmujące państwo członkowskie 
powinno w terminie pięciu dni roboczych 
potwierdzić otrzymanie od wnioskodawcy 
wniosku o zatwierdzenie legitymacji 
zawodowej. Jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie nie podejmie decyzji w 
terminach określonych w ust. 2 i 3 lub nie 
zwróci się o dodatkowe informacje w 
terminie pięciu tygodni od daty otrzymania 
europejskiej legitymacji zawodowej przez 
rodzime państwo członkowskie, europejską 
legitymację zawodową uznaje się za 
zatwierdzoną przez przyjmujące państwo 
członkowskie; stanowi ona uznanie 
kwalifikacji zawodowych do wykonywania 
danego zawodu regulowanego w 
przyjmującym państwie członkowskim, 
przy czym takie milczące uznanie 
kwalifikacji nie stanowi automatycznego 
uznania prawa do wykonywania zawodu.

Or. fr

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie nie podejmie decyzji w 
terminach określonych w ust. 2 i 3 lub nie 
zwróci się o dodatkowe informacje w 
terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania europejskiej legitymacji 

5. Przyjmujące państwo członkowskie 
potwierdza otrzymanie wniosku o 
zatwierdzenie europejskiej legitymacji 
zawodowej za pośrednictwem systemu IMI 
w ciągu pięciu dni. Jeżeli przyjmujące 
państwo członkowskie nie podejmie 
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zawodowej przez rodzime państwo 
członkowskie, europejską legitymację 
zawodową uznaje się za zatwierdzoną 
przez przyjmujące państwo członkowskie; 
stanowi ona uznanie kwalifikacji 
zawodowych do wykonywania danego 
zawodu regulowanego w przyjmującym 
państwie członkowskim.

decyzji w terminach określonych w ust. 2 
i 3 lub nie zwróci się o dodatkowe 
informacje w terminie jednego miesiąca od 
daty otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przez rodzime państwo 
członkowskie, europejską legitymację 
zawodową uznaje się za zatwierdzoną 
przez przyjmujące państwo członkowskie; 
stanowi ona uznanie kwalifikacji 
zawodowych do wykonywania danego 
zawodu regulowanego w przyjmującym 
państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 306
Constance Le Grip

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie nie podejmie decyzji w 
terminach określonych w ust. 2 i 3 lub nie 
zwróci się o dodatkowe informacje w 
terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przez rodzime państwo 
członkowskie, europejską legitymację 
zawodową uznaje się za zatwierdzoną 
przez przyjmujące państwo członkowskie; 
stanowi ona uznanie kwalifikacji 
zawodowych do wykonywania danego 
zawodu regulowanego w przyjmującym 
państwie członkowskim.

5. Przyjmujące państwo członkowskie 
potwierdza otrzymanie wniosku o 
zatwierdzenie europejskiej legitymacji 
zawodowej w ciągu pięciu dni. Jeżeli 
przyjmujące państwo członkowskie nie 
podejmie decyzji w terminach określonych 
w ust. 2 i 3 lub nie zwróci się o dodatkowe 
informacje w terminie pięciu tygodni od 
daty otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przez rodzime państwo 
członkowskie, europejską legitymację 
zawodową uznaje się za zatwierdzoną 
przez przyjmujące państwo członkowskie; 
stanowi ona uznanie kwalifikacji 
zawodowych do wykonywania danego 
zawodu regulowanego w przyjmującym 
państwie członkowskim.

Or. en
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Poprawka 307
Olga Sehnalová

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie nie podejmie decyzji w 
terminach określonych w ust. 2 i 3 lub nie 
zwróci się o dodatkowe informacje w 
terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przez rodzime państwo 
członkowskie, europejską legitymację 
zawodową uznaje się za zatwierdzoną 
przez przyjmujące państwo członkowskie; 
stanowi ona uznanie kwalifikacji 
zawodowych do wykonywania danego 
zawodu regulowanego w przyjmującym 
państwie członkowskim.

5. Przyjmujące państwo członkowskie w 
terminie pięciu dni wydaje wnioskodawcy 
potwierdzenie otrzymania wniosku o 
zatwierdzenie legitymacji zawodowej.

Or. cs

Uzasadnienie

Właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego ma obowiązek komunikować się z 
wnioskodawcą w czasie procesu uznawania kwalifikacji, zarówno jeśli chodzi o 
poinformowanie o uznaniu kwalifikacji, jak i w przypadku ewentualnego zawieszenia 
procedury i zwrócenia się o dodatkowe informacje.

Poprawka 308
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie nie podejmie decyzji w 
terminach określonych w ust. 2 i 3 lub nie 
zwróci się o dodatkowe informacje w 

5. Jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie nie podejmie decyzji w 
terminach określonych w ust. 2 i 3 po 
otrzymaniu europejskiej legitymacji 
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terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przez rodzime państwo 
członkowskie, europejską legitymację 
zawodową uznaje się za zatwierdzoną 
przez przyjmujące państwo członkowskie; 
stanowi ona uznanie kwalifikacji 
zawodowych do wykonywania danego 
zawodu regulowanego w przyjmującym 
państwie członkowskim.

zawodowej przez rodzime państwo 
członkowskie, europejską legitymację 
zawodową uznaje się za zatwierdzoną 
przez przyjmujące państwo członkowskie; 
stanowi ona uznanie kwalifikacji 
zawodowych do wykonywania danego 
zawodu regulowanego w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli 
przyjmujące państwo członkowskie zwraca 
się o dodatkowe informacje, powoduje to 
zawieszenie biegu tego terminu, jednak na 
nie dłużej niż cztery tygodnie.

Or. de

Poprawka 309
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie nie podejmie decyzji w 
terminach określonych w ust. 2 i 3 lub nie 
zwróci się o dodatkowe informacje w 
terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przez rodzime państwo 
członkowskie, europejską legitymację 
zawodową uznaje się za zatwierdzoną 
przez przyjmujące państwo członkowskie; 
stanowi ona uznanie kwalifikacji 
zawodowych do wykonywania danego 
zawodu regulowanego w przyjmującym 
państwie członkowskim.

5. Jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie nie podejmie decyzji w 
terminach określonych w ust. 2 i 3 lub nie 
zwróci się o dodatkowe informacje w 
odpowiednim terminie licząc od daty 
otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przez rodzime państwo 
członkowskie, europejską legitymację 
zawodową uznaje się za zatwierdzoną 
przez przyjmujące państwo członkowskie 
na okres maksymalnie dwóch miesięcy; 
stanowi ona uznanie kwalifikacji 
zawodowych do wykonywania danego 
zawodu regulowanego w przyjmującym 
państwie członkowskim.

Or. it
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Poprawka 310
Franz Obermayr

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie nie podejmie decyzji w
terminach określonych w ust. 2 i 3 lub nie 
zwróci się o dodatkowe informacje w 
terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przez rodzime państwo 
członkowskie, europejską legitymację 
zawodową uznaje się za zatwierdzoną 
przez przyjmujące państwo członkowskie; 
stanowi ona uznanie kwalifikacji 
zawodowych do wykonywania danego 
zawodu regulowanego w przyjmującym 
państwie członkowskim.

5. Jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie nie podejmie decyzji 
w terminie lub nie zwróci się o dodatkowe 
informacje w terminie trzech miesięcy od 
daty otrzymania europejskiej legitymacji 
zawodowej przez rodzime państwo 
członkowskie, europejską legitymację 
zawodową uznaje się za zatwierdzoną 
przez przyjmujące państwo członkowskie; 
stanowi ona uznanie kwalifikacji 
zawodowych do wykonywania danego 
zawodu regulowanego w przyjmującym 
państwie członkowskim. Dyrektywa o 
zawodzie prawnika 98/5/WE i dyrektywa 
o swobodzie świadczenia usług 
77/249/EWG powinny jednak być 
nadrzędne w stosunku do tego przepisu.

Or. en

Poprawka 311
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Przepisy art. 4d ust. 5 zdanie pierwsze 
nie mają zastosowania do zawodów 
mających wpływ na bezpieczeństwo 
pacjentów. 

Or. de
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Poprawka 312
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 d – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Jeżeli dany zawód lub kurs 
prowadzący do zawodu nie jest 
regulowany w rodzimym państwie 
członkowskim, właściwy organ tego 
państwa członkowskiego sprawdza, o ile 
jest to możliwe, czy wnioskodawca jest 
legalną osobą prawną i czy przedstawione 
dokumenty są autentyczne i pełne.

Or. fi

Poprawka 313
Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, ze względu na 
nadrzędny interes publiczny, mogą 
stosować postanowienia niniejszego 
artykułu do tymczasowego świadczenia 
usług w przypadku zawodów nie objętych 
zakresem art. 7 ust. 4. Ten środek 
powinien być uzasadniony, 
proporcjonalny i niedyskryminacyjny. 
Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o każdej decyzji, a Komisja 
podaje je do wiadomości publicznej.

Or. en
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Poprawka 314
Emma McClarkin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego i przyjmującego państwa 
członkowskiego dokonują terminowej 
aktualizacji odpowiedniej dokumentacji w
systemie IMI dotyczącej informacji na 
temat wszczętego postępowania 
dyscyplinarnego lub zastosowanych 
sankcji karnych lub wszystkich innych 
poważnych szczególnych okoliczności, co 
do których istnieje prawdopodobieństwo, 
że wpłyną na wykonywanie czynności 
przez posiadacza europejskiej legitymacji 
zawodowej na podstawie niniejszej 
dyrektywy. Do takich aktualizacji zalicza 
się usuwanie informacji, które nie są już 
wymagane. Posiadacza europejskiej 
legitymacji zawodowej i właściwe organy 
zaangażowane w tworzenie dokumentacji 
w systemie IMI informuje się o wszystkich 
aktualizacjach dokonywanych przez 
zainteresowane właściwe organy.

1. Bez uszczerbku dla zasady 
domniemania niewinności właściwe
organy rodzimego państwa 
członkowskiego i przyjmującego państwa 
członkowskiego dokonują terminowej 
aktualizacji odpowiedniej dokumentacji w 
systemie IMI dotyczącej informacji na 
temat wszczętego postępowania 
dyscyplinarnego lub zastosowanych 
sankcji karnych lub wszystkich innych 
poważnych szczególnych okoliczności, co 
do których istnieje prawdopodobieństwo, 
że wpłyną na wykonywanie czynności 
przez posiadacza europejskiej legitymacji 
zawodowej na podstawie niniejszej 
dyrektywy. Do takich aktualizacji zalicza 
się usuwanie informacji, które nie są już 
wymagane. Posiadacza europejskiej 
legitymacji zawodowej i właściwe organy 
zaangażowane w tworzenie dokumentacji 
w systemie IMI informuje się o wszystkich 
aktualizacjach dokonywanych przez 
zainteresowane właściwe organy.

Or. en

Poprawka 315
Emilie Turunen

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

1. Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego i przyjmującego państwa 
członkowskiego dokonują terminowej 
aktualizacji odpowiedniej dokumentacji w 
systemie IMI dotyczącej informacji na 
temat wszczętego postępowania 
dyscyplinarnego lub zastosowanych 
sankcji karnych lub wszystkich innych 
poważnych szczególnych okoliczności, co 
do których istnieje prawdopodobieństwo, 
że wpłyną na wykonywanie czynności 
przez posiadacza europejskiej legitymacji 
zawodowej na podstawie niniejszej 
dyrektywy. Do takich aktualizacji zalicza 
się usuwanie informacji, które nie są już 
wymagane. Posiadacza europejskiej 
legitymacji zawodowej i właściwe organy 
zaangażowane w tworzenie dokumentacji 
w systemie IMI informuje się o wszystkich 
aktualizacjach dokonywanych przez 
zainteresowane właściwe organy.

1. Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego i przyjmującego państwa 
członkowskiego dokonują terminowej 
aktualizacji odpowiedniej dokumentacji 
w systemie IMI dotyczącej informacji na 
temat wszczętego postępowania 
dyscyplinarnego lub zastosowanych 
sankcji karnych lub wszystkich innych 
poważnych szczególnych okoliczności,
w tym decyzji podjętych zgodnie z art. 56a,
co do których istnieje 
prawdopodobieństwo, że wpłyną na 
wykonywanie czynności przez posiadacza 
europejskiej legitymacji zawodowej na 
podstawie niniejszej dyrektywy. Do takich 
aktualizacji zalicza się usuwanie 
informacji, które nie są już wymagane.
Posiadacza europejskiej legitymacji 
zawodowej i właściwe organy 
zaangażowane w tworzenie dokumentacji 
w systemie IMI informuje się o wszystkich 
aktualizacjach dokonywanych przez 
zainteresowane właściwe organy.

Or. en

Poprawka 316
Mikael Gustafsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego i przyjmującego państwa 
członkowskiego dokonują terminowej 
aktualizacji odpowiedniej dokumentacji w 
systemie IMI dotyczącej informacji na 
temat wszczętego postępowania 
dyscyplinarnego lub zastosowanych 

1. Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego i przyjmującego państwa 
członkowskiego dokonują terminowej 
aktualizacji odpowiedniej dokumentacji 
w systemie IMI dotyczącej informacji
opartej na uprzedniej decyzji sądu lub 
właściwego organu zakazującej danej 
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sankcji karnych lub wszystkich innych 
poważnych szczególnych okoliczności, co 
do których istnieje prawdopodobieństwo, 
że wpłyną na wykonywanie czynności 
przez posiadacza europejskiej legitymacji 
zawodowej na podstawie niniejszej 
dyrektywy. Do takich aktualizacji zalicza 
się usuwanie informacji, które nie są już
wymagane. Posiadacza europejskiej 
legitymacji zawodowej i właściwe organy 
zaangażowane w tworzenie dokumentacji 
w systemie IMI informuje się o wszystkich 
aktualizacjach dokonywanych przez 
zainteresowane właściwe organy.

osobie dalszego wykonywania zawodu, na
temat wszczętego postępowania 
dyscyplinarnego lub zastosowanych 
sankcji karnych lub wszystkich innych 
poważnych szczególnych okoliczności, co 
do których istnieje prawdopodobieństwo, 
że wpłyną na wykonywanie czynności 
przez posiadacza europejskiej legitymacji 
zawodowej na podstawie niniejszej 
dyrektywy. Do takich aktualizacji zalicza 
się usuwanie informacji, o ile jest to 
konieczne, aby organ otrzymujący podjął 
odpowiednie czynności lub kiedy zakaz nie
jest już aktualny. Posiadacza europejskiej 
legitymacji zawodowej i właściwe organy 
zaangażowane w tworzenie dokumentacji 
w systemie IMI informuje się o wszystkich 
aktualizacjach dokonywanych przez 
zainteresowane właściwe organy.

Or. en

Poprawka 317
Mikael Gustafsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Treść aktualizacji powinna się 
ograniczać do: a) faktu czy danej osobie 
zakazano dalszego wykonywania 
działalności, b)  czy zakaz jest tymczasowy 
czy ostateczny, c) jak długo obowiązuje 
zakaz, d) tożsamości odpowiedniego 
organu wydającego decyzję.

Or. en

Poprawka 318
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 e – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostęp do informacji zawartych w 
dokumentacji w systemie IMI mają 
wyłącznie właściwe organy rodzimego 
państwa członkowskiego i przyjmującego 
państwa członkowskiego oraz posiadacz 
europejskiej legitymacji zawodowej
zgodnie z dyrektywą 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady(**).

2. Dostęp do informacji zawartych w 
dokumentacji w systemie IMI mają 
wyłącznie właściwe organy rodzimego 
państwa członkowskiego i przyjmującego 
państwa członkowskiego zgodnie z 
dyrektywą 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady(**).

Or. de

Uzasadnienie

System wymiany informacji na rynku wewnętrznym jest narzędziem służącym komunikacji 
między organami. Osoby trzecie, takie jak wnioskodawca, nie powinny mieć dostępu do 
systemu IMI. Zob. opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Poprawka 319
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Informacje zawarte na europejskiej 
legitymacji zawodowej ograniczają się do 
informacji niezbędnych do ustalenia prawa 
jej posiadacza do wykonywania zawodu, w 
odniesieniu do którego została wydana; w 
szczególności musi ona zawierać imię, 
nazwisko, datę i miejsce urodzenia, zawód, 
mający zastosowanie system, odpowiednie 
właściwe organy, numer legitymacji, 
elementy zabezpieczające i odniesienie do 
ważnego dokumentu tożsamości.

4. Informacje zawarte na europejskiej 
legitymacji zawodowej ograniczają się do 
informacji niezbędnych do ustalenia prawa 
jej posiadacza do wykonywania zawodu, w 
odniesieniu do którego została wydana; w 
szczególności musi ona zawierać imię, 
nazwisko, datę i miejsce urodzenia, zawód,
dokument poświadczający wykształcenie 
(zgodnie z art. 49a niniejszej dyrektywy), 
dokument poświadczający doświadczenie 
zawodowe, mający zastosowanie system, 
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odpowiednie właściwe organy, numer 
legitymacji, elementy zabezpieczające i 
odniesienie do ważnego dokumentu 
tożsamości.

Or. de

Poprawka 320
Constance Le Grip

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Informacje zawarte na europejskiej 
legitymacji zawodowej ograniczają się do 
informacji niezbędnych do ustalenia prawa 
jej posiadacza do wykonywania zawodu, w 
odniesieniu do którego została wydana; w 
szczególności musi ona zawierać imię, 
nazwisko, datę i miejsce urodzenia, zawód, 
mający zastosowanie system, odpowiednie 
właściwe organy, numer legitymacji, 
elementy zabezpieczające i odniesienie do 
ważnego dokumentu tożsamości.

4. Informacje zawarte na europejskiej 
legitymacji zawodowej ograniczają się do 
informacji niezbędnych do ustalenia
kompetencji zawodowych i prawa jej 
posiadacza do wykonywania zawodu, 
w odniesieniu do którego została wydana; 
w szczególności musi ona zawierać imię, 
nazwisko, datę i miejsce urodzenia, tytuł 
zawodowy, mający zastosowanie system, 
odpowiednie właściwe organy, numer 
legitymacji, elementy zabezpieczające 
i odniesienie do ważnego dokumentu 
tożsamości.

Or. en

Uzasadnienie

Europejska legitymacja zawodowa musi zawierać informacje istotne i niezbędne jej 
(potencjalnym) użytkownikom jeśli chodzi o jej posiadacza. W związku z tym ważne jest, aby 
była bardziej opisowa. 

Poprawka 321
Bernadette Vergnaud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Informacje zawarte na europejskiej 
legitymacji zawodowej ograniczają się do 
informacji niezbędnych do ustalenia prawa 
jej posiadacza do wykonywania zawodu, w 
odniesieniu do którego została wydana; w 
szczególności musi ona zawierać imię, 
nazwisko, datę i miejsce urodzenia, zawód, 
mający zastosowanie system, odpowiednie 
właściwe organy, numer legitymacji, 
elementy zabezpieczające i odniesienie do 
ważnego dokumentu tożsamości.

4. Informacje zawarte w europejskiej 
legitymacji zawodowej ograniczają się do 
informacji niezbędnych do ustalenia prawa 
jej posiadacza do wykonywania zawodu, w 
odniesieniu do którego została wydana; w 
szczególności musi ona zawierać imię, 
nazwisko, datę i miejsce urodzenia, zawód, 
kwalifikacje, mający zastosowanie system, 
odpowiednie właściwe organy, numer 
legitymacji, elementy zabezpieczające i 
odniesienie do ważnego dokumentu 
tożsamości.

Or. fr

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
posiadacz europejskiej legitymacji 
zawodowej posiadał prawo do wystąpienia 
w dowolnym czasie o poprawienie, 
usunięcie i zablokowanie jego 
dokumentacji w systemie IMI na żądanie i 
aby został poinformowany o tym prawie w 
momencie wydania europejskiej 
legitymacji zawodowej oraz aby 
przypominano mu o nim co dwa lata od 
wydania europejskiej legitymacji 
zawodowej.

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
posiadacz europejskiej legitymacji 
zawodowej posiadał prawo do wystąpienia 
w dowolnym czasie o poprawienie, 
usunięcie i zablokowanie jego 
dokumentacji w systemie IMI na żądanie 
i aby został poinformowany o tym prawie 
w momencie wydania europejskiej 
legitymacji zawodowej.

Or. en



AM\916300PL.doc 47/92 PE489.001v01-00

PL

Poprawka 323
Emma McClarkin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, nie naruszając 
przepisów ust. 2 i 3, umożliwiają
pracodawcom, usługobiorcom, pacjentom i 
innym zainteresowanym stronom 
weryfikację autentyczności i ważności 
europejskiej legitymacji zawodowej 
przedstawionej im przez posiadacza danej 
legitymacji.

Przyjmujące państwa członkowskie, nie 
naruszając przepisów ust. 2 i 3, mogą 
umożliwić pracodawcom, usługobiorcom, 
pacjentom i innym zainteresowanym 
stronom weryfikację autentyczności i 
ważności europejskiej legitymacji 
zawodowej przedstawionej im przez 
posiadacza danej legitymacji.

Or. en

Poprawka 324
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
określające warunki dostępu do 
dokumentacji w systemie IMI, środki 
techniczne i procedury w zakresie 
weryfikacji, o której mowa w akapicie 
pierwszym. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą
doradczą, o której mowa w art. 58.

Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
określające warunki dostępu do 
dokumentacji w systemie IMI, środki 
techniczne i procedury w zakresie 
weryfikacji, o której mowa w akapicie 
pierwszym. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 58.

Or. de

Poprawka 325
Emilie Turunen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 e – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
określające warunki dostępu do 
dokumentacji w systemie IMI, środki 
techniczne i procedury w zakresie 
weryfikacji, o której mowa w akapicie 
pierwszym. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą
doradczą, o której mowa w art. 58.

Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
określające warunki dostępu do 
dokumentacji w systemie IMI, środki 
techniczne i procedury w zakresie 
weryfikacji, o której mowa w akapicie 
pierwszym. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 58.

Or. en

Poprawka 326
Mikael Gustafsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4f skreślony

Or. en

Poprawka 327
Mikael Gustafsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp częściowy skreślony
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Or. en

Poprawka 328
Mikael Gustafsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ przyjmującego państwa 
członkowskiego przyznaje dostęp 
częściowy do działalności zawodowej na 
terytorium tego państwa, jeżeli są 
spełnione następujące warunki:

skreślony

a) różnice między daną działalnością 
zawodową legalnie wykonywaną w 
rodzimym państwie członkowskim i 
danym zawodem regulowanym w 
przyjmującym państwie członkowskim 
jako takie są na tyle znaczne, że w 
praktyce zastosowanie środków 
wyrównawczych oznaczałoby konieczność 
ukończenia przez wnioskodawcę pełnego 
programu kształcenia i szkolenia 
wymaganego w przyjmującym państwie 
członkowskim do posiadania pełnego 
dostępu do zawodu regulowanego w 
przyjmującym państwie członkowskim;
b) daną działalność zawodową można w 
sposób obiektywny oddzielić od innych 
rodzajów działalności objętych danym 
zawodem regulowanym w przyjmującym 
państwie członkowskim.
Do celów lit. b) daną działalność uznaje 
się za możliwą do oddzielenia, jeżeli jest 
ona wykonywana jako autonomiczna 
działalność w rodzimym państwie 
członkowskim.

Or. en
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Poprawka 329
Constance Le Grip

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ przyjmującego państwa 
członkowskiego przyznaje dostęp 
częściowy do działalności zawodowej na 
terytorium tego państwa, jeżeli są 
spełnione następujące warunki:

1. Właściwy organ przyjmującego państwa 
członkowskiego po oddzielnym 
rozpatrzeniu każdego wniosku przyznaje 
dostęp częściowy do działalności 
zawodowej na terytorium tego państwa, 
jeżeli są spełnione następujące warunki:

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy powinny przyznawać dostęp częściowy tylko i wyłącznie po oddzielnym 
rozpatrzeniu każdego wniosku. Oznacza to, że każdy wniosek powinien być rozpatrywany 
oddzielnie.

Poprawka 330
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ przyjmującego państwa 
członkowskiego przyznaje dostęp
częściowy do działalności zawodowej na 
terytorium tego państwa, jeżeli są 
spełnione następujące warunki:

1. Jeżeli właściwy organ przyjmującego 
państwa członkowskiego zezwoli na 
częściowy dostęp do działalności 
zawodowej na terytorium tego państwa, to 
muszą być spełnione następujące warunki:

Or. el

Uzasadnienie

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

Poprawka 331
Robert Rochefort

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ przyjmującego państwa 
członkowskiego przyznaje dostęp 
częściowy do działalności zawodowej na 
terytorium tego państwa, jeżeli są 
spełnione następujące warunki:

1. Po skonsultowaniu się z 
reprezentatywnymi zainteresowanymi 
stronami organ przyjmującego państwa 
członkowskiego przyznaje dostęp 
częściowy do działalności zawodowej na 
terytorium tego państwa, jeżeli są 
spełnione następujące warunki:

Or. fr

Poprawka 332
Mikael Gustafsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) różnice między daną działalnością 
zawodową legalnie wykonywaną w 
rodzimym państwie członkowskim i 
danym zawodem regulowanym w 
przyjmującym państwie członkowskim 
jako takie są na tyle znaczne, że w 
praktyce zastosowanie środków 
wyrównawczych oznaczałoby konieczność 
ukończenia przez wnioskodawcę pełnego 
programu kształcenia i szkolenia 
wymaganego w przyjmującym państwie 
członkowskim do posiadania pełnego 

skreślony
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dostępu do zawodu regulowanego w 
przyjmującym państwie członkowskim;

Or. en

Poprawka 333
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4f – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) specjalista jest w pełni uprawniony do 
wykonywania w rodzimym państwie 
członkowskim działalności zawodowej, do 
której w przyjmującym państwie 
członkowskim może zostać przyznany 
dostęp częściowy;

Or. en

Uzasadnienie

Kolejny warunek, który należy spełnić, aby przyjmujące państwo członkowskie przyznało 
dostęp częściowy.

Poprawka 334
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 f – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) specjalista złożył wniosek o pełny 
dostęp do zawodu regulowanego w 
przyjmującym państwie członkowskim;

Or. en
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Poprawka 335
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 f – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) specjalista jest w pełni uprawniony do 
wykonywania w rodzimym państwie 
członkowskim działalności zawodowej, do 
której w przyjmującym państwie 
członkowskim może zostać przyznany 
dostęp częściowy;

Or. en

Poprawka 336
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 (nowy)
2005/36/CE
Artykuł 4 f – ustęp 1 – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) specjalista dysponuje pełnym 
uprawnieniem do wykonywania w 
państwie członkowskim pochodzenia 
działalności zawodowej, do wykonywania 
której może mu zostać przyznane w 
przyjmującym państwie członkowskim 
prawo częściowe;

Or. fr

Poprawka 337
Robert Rochefort



PE489.001v01-00 54/92 AM\916300PL.doc

PL

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) zapewnienie częściowego dostępu do 
działalności zawodowej mające wpływ na 
dziedziny zdrowia publicznego, 
bezpieczeństwa, czy monitorowania 
zdrowia nie obniża jakości usług 
oferowanych w przyjmującym państwie 
członkowskim w stosunku do tych, które 
byłyby normalnie oferowane w tym 
samym państwie członkowskim.

Or. fr

Poprawka 338
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 – ustęp1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) daną działalność zawodową można w 
sposób obiektywny oddzielić od innych 
rodzajów działalności objętych danym 
zawodem regulowanym w przyjmującym 
państwie członkowskim.

skreślona

Or. en

Poprawka 339
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 f – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) daną działalność zawodową można w 
sposób obiektywny oddzielić od innych 
rodzajów działalności objętych danym 
zawodem regulowanym w przyjmującym 
państwie członkowskim.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Przepis ten spowodowałby, że rodzime państwo członkowskie mogłoby decydować o 
oddzielaniu zawodów w przyjmującym państwie członkowskim. Stoi to w sprzeczności z 
zamysłem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego celem nie było 
tworzenie całkowicie nowych zawodów. Przepis ten nie wzmacnia również pewności prawnej, 
wręcz przeciwnie – spowodowałby znaczną niepewność prawną, przede wszystkim dla 
konsumentów.

Poprawka 340
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. b) daną działalność uznaje 
się za możliwą do oddzielenia, jeżeli jest 
ona wykonywana jako autonomiczna 
działalność w rodzimym państwie 
członkowskim.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Przepis ten spowodowałby, że rodzime państwo członkowskie mogłoby decydować o 
oddzielaniu zawodów w przyjmującym państwie członkowskim. Stoi to w sprzeczności z 
zamysłem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego celem nie było 
tworzenie całkowicie nowych zawodów. Przepis ten nie wzmacnia również pewności prawnej, 
wręcz przeciwnie – spowodowałby znaczną niepewność prawną, przede wszystkim dla 
konsumentów.
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Poprawka 341
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 f – ustęp 1 – litera b) - zdanie drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. b) daną działalność uznaje 
się za możliwą do oddzielenia, jeżeli jest 
ona wykonywana jako autonomiczna 
działalność w rodzimym państwie 
członkowskim.

skreślone

Or. de

Poprawka 342
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 f – ustęp1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. b) daną działalność uznaje 
się za możliwą do oddzielenia, jeżeli jest 
ona wykonywana jako autonomiczna 
działalność w rodzimym państwie 
członkowskim.

skreślona

Or. en

Poprawka 343
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 f – ustęp1 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. b) daną działalność uznaje się 
za możliwą do oddzielenia, jeżeli jest ona 
wykonywana jako autonomiczna 
działalność w rodzimym państwie 
członkowskim.

Do celów lit. b) daną działalność uznaje się 
za możliwą do oddzielenia przez organy 
przyjmującego państwa członkowskiego, 
jeżeli jest ona wykonywana w 
szczególności jako autonomiczna 
działalność zarówno w rodzimym państwie 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

W sprawie C-330/03 (Colegio) Europejski Trybunał Sprawiedliwości przyjął bardziej 
wyważoną i mniej kategoryczną, w szczególności w pkt 37, interpretację decyzji organów 
przyjmującego państwa członkowskiego

Poprawka 344
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 f – ustęp1 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. b) daną działalność uznaje się 
za możliwą do oddzielenia, jeżeli jest ona 
wykonywana jako autonomiczna 
działalność w rodzimym państwie 
członkowskim.

Do celów lit. b) daną działalność uznaje się 
za możliwą do oddzielenia, jeżeli jest ona 
wykonywana jako autonomiczna 
działalność w rodzimym państwie 
członkowskim faktycznego wnioskodawcy.

Or. en

Uzasadnienie

Dostępu częściowego można udzielić specjaliście tylko, jeżeli dany zawód istnieje w rodzimym 
państwie wnioskodawcy (nie mówimy tu o działalności wirtualnej). Poprawka nie zmienia 
sensu, a jedynie wyjaśnia ten warunek. 
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Poprawka 345
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 f – ustęp1 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. b) daną działalność uznaje 
się za możliwą do oddzielenia, jeżeli jest 
ona wykonywana jako autonomiczna 
działalność w rodzimym państwie 
członkowskim.

Oceniając ogólnie, czy dana działalność
może być oddzielona, przyjmujące 
państwo członkowskie uwzględnia w 
szczególności, czy dana działalność 
zawodowa może być wykonywana jako 
autonomiczna działalność w rodzimym 
państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 346
Mikael Gustafsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym interesem publicznym, takim 
jak zdrowie publiczne, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres.

skreślony

Or. en

Poprawka 347
Christel Schaldemose
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 f – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym interesem publicznym, takim 
jak zdrowie publiczne, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres.

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym względem związanym z
interesem publicznym, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza niezbędny zakres.

Or. en

Poprawka 348
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym interesem publicznym, takim 
jak zdrowie publiczne, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres.

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym interesem publicznym, takim 
jak zdrowie publiczne lub prawidłowe 
wymierzanie sprawiedliwości, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z orzeczeniami ETS „prawidłowe wymierzanie sprawiedliwości” może być 
„nadrzędnym interesem publicznym”. Ponieważ notariusze i prawnicy znacznie przyczyniają 
się do właściwego wymierzania sprawiedliwości, państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość odmówienia udzielenia dostępu częściowego do tych zawodów.
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Poprawka 349
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym interesem publicznym, takim 
jak zdrowie publiczne, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres.

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym interesem publicznym, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres. Dostęp 
częściowy nie dotyczy przedstawicieli 
zawodów medycznych, o których mowa w 
art. 24, 25, 34, 35 i 44, w tym przypadków 
objętych art. 10b.

Or. de

Poprawka 350
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli
takie odrzucenie jest uzasadnione
nadrzędnym interesem publicznym, takim 
jak zdrowie publiczne, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres.

2. Państwa członkowskie mogą odmówić 
stosowania zasady dostępu częściowego
do niektórych zawodów, jeżeli taka 
odmowa jest uzasadniona nadrzędnym 
interesem publicznym, takim jak ochrona 
zdrowia i bezpieczeństwo publiczne, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby
poza ściśle niezbędny zakres.
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Or. en

Poprawka 351
Andreas Schwab

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wniosek o przyznanie dostępu
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione
nadrzędnym interesem publicznym, takim 
jak zdrowie publiczne, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres.

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
określonym zawodom na częściowy 
dostęp, chyba że odmowa takiego dostępu 
jest uzasadniona nadrzędnym interesem 
publicznym, o ile zapewniłoby to
osiągnięcie realizowanego celu i nie 
wykraczałoby poza ściśle niezbędny 
zakres.

Or. de

Uzasadnienie

Priorytetem jest bezpieczeństwo prawne w przyjmującym państwie członkowskim. 
Jednocześnie ze względu na brak wykwalifikowanych pracowników w całej UE, który w 
najbliższych latach będzie jeszcze bardziej dotkliwy, zachęca się państwa członkowskie i 
organizacje zawodowe do opracowania koncepcji dotyczącej poprawy i uproszczenia procesu 
umożliwiania częściowego dostępu.

Poprawka 352
Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym interesem publicznym, takim 

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym interesem publicznym, takim 
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jak zdrowie publiczne, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres.

jak zdrowie publiczne, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres. Nie jest 
udzielany dostęp częściowy do zawodów, w 
których świadczy się usługi zdrowotne, lub 
do zawodów w inny sposób związanych ze 
zdrowiem publicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta nie udziela się dostępu częściowego do zawodów 
medycznych, które mają wpływ na bezpieczeństwo pacjenta.

Poprawka 353
Claudio Morganti, Matteo Salvini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym interesem publicznym, takim 
jak zdrowie publiczne, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres.

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym interesem publicznym, takim 
jak zdrowie publiczne, bezpieczeństwo lub, 
w stosownych przypadkach, koniecznością 
znajomości dziedzictwa kulturalnego i 
środowiskowego danego państwa 
członkowskiego.

Or. it

Uzasadnienie

Dostęp częściowy nie może być praktykowany w odniesieniu do zawodów, dla których 
właściwego wykonywania oraz w celu spełnienia wymogów konsumentów niezbędne jest 
posiadanie odpowiednich informacji o dziedzictwie kulturalnym i środowiskowym danego 
państwa członkowskiego.
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Poprawka 354
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym interesem publicznym, takim 
jak zdrowie publiczne, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres.

2. Nie jest udzielany dostęp częściowy do 
zawodów, w których świadczy się usługi 
zdrowotne, lub do zawodów w inny sposób 
związanych z interesem społecznym.

Or. en

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym interesem publicznym, takim 
jak zdrowie publiczne, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres.

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym interesem publicznym, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres.

Or. en

Poprawka 356
Emma McClarkin
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 f – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym interesem publicznym, takim 
jak zdrowie publiczne, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres.

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony przez 
państwo członkowskie, jeżeli takie 
odrzucenie jest uzasadnione nadrzędnym 
interesem publicznym, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres.

Or. en

Poprawka 357
Robert Rochefort

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym interesem publicznym, takim 
jak zdrowie publiczne, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres.

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym interesem publicznym, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres.

Or. fr

Poprawka 358
Constance Le Grip
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 f – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym interesem publicznym, takim 
jak zdrowie publiczne, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres.

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym interesem publicznym, który 
jest określony w art. 3 ust. 1 lit. n) (nowa), 
jeżeli zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres.

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie „nadrzędnego interesu publicznego” jest dobrze znaną zasadą, która obejmuje 
zdrowie publiczne, lecz również wiele innych dziedzin. Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące 
elementów objętych pojęciem nadrzędnego interesu publicznego zostało dodane do 
preambuły. Powyższy przepis, zgodnie z wnioskiem Parlamentu Europejskiego w rezolucji z 
listopada 2011 r., daje państwom członkowskim podstawę prawną do odmowy dostępu 
częściowego do danego zawodu ze względu na zdrowie publiczne.

Poprawka 359
Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym interesem publicznym, takim 
jak zdrowie publiczne, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres.

2. Nie można udzielać dostępu 
częściowego do zawodów w dziedzinie 
opieki zdrowotnej, które są objęte 
automatycznym uznawaniem, o którym 
mowa w załączniku V. Ponadto wniosek o 
przyznanie dostępu częściowego może 
zostać odrzucony, jeżeli takie odrzucenie 
jest uzasadnione nadrzędnym względem
związanym z interesem publicznym. Takie 
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środki powinny być uzasadnione i 
proporcjonalne.

Or. en

Poprawka 360
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym interesem publicznym, takim 
jak zdrowie publiczne, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres.

2. Dostępu częściowego nie przyznaje się 
w przypadku zawodów medycznych, które 
mają wpływ na bezpieczeństwo pacjenta. 
Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym interesem publicznym, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta dostęp częściowy nie może mieć zastosowania do 
zawodów medycznych. W odniesieniu do zawodów medycznych, podlegających 
automatycznemu uznawaniu, obowiązują tak czy inaczej minimalne wymogi w zakresie 
kształcenia, określone na mocy niniejszego wniosku dotyczącego dyrektywy. Dostęp częściowy 
do takich zawodów jest tym samym sprzeczny z sensem automatycznego uznawania.

Poprawka 361
Phil Prendergast

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

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym interesem publicznym, takim 
jak zdrowie publiczne, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres.

2. Nie jest udzielany dostęp częściowy do 
zawodów, w których świadczy się usługi 
zdrowotne, lub do innych zawodów 
związanych ze zdrowiem publicznym.

Or. en

Poprawka 362
Bernadette Vergnaud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym interesem publicznym, takim 
jak zdrowie publiczne, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby 
poza ściśle niezbędny zakres.

2. Państwa członkowskie mogą odmówić 
zastosowania zasady dostępu częściowego 
w przypadku określonych zawodów, jeżeli 
są one w stanie uzasadnić tę odmowę 
nadrzędnym interesem publicznym, jeżeli 
zabezpieczyłaby ona osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałaby 
poza ściśle niezbędny zakres. Niemniej 
jednak zastosowanie takiego środka nie
powinno zamykać właściwym organom 
drogi do przyznania dostępu częściowego 
do działalności zawodowej w 
indywidualnych przypadkach, w 
sytuacjach szczególnych.

Or. fr

Poprawka 363
Pablo Arias Echeverría
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 f – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym interesem publicznym, takim 
jak zdrowie publiczne, jeżeli 
zabezpieczyłoby ono osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałoby
poza ściśle niezbędny zakres.

2. Wniosek o przyznanie dostępu 
częściowego może zostać odrzucony, jeżeli 
takie odrzucenie jest uzasadnione 
nadrzędnym interesem publicznym, takim 
jak zdrowie publiczne, jeżeli zapewnia ono 
osiągnięcie realizowanego celu i nie 
wykracza poza ściśle niezbędny zakres.
Właściwy organ należycie uzasadnia 
odrzucenie po zasięgnięciu opinii państwa 
pochodzenia osoby wnioskującej o 
częściowe uznanie kwalifikacji 
zawodowych.

Or. es

Poprawka 364
Constance Le Grip

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja powinna być uprzednio 
powiadomiona o każdej decyzji o 
odrzuceniu wniosku, podjętej na 
podstawie ust. 2 niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy się upewnić, że Komisja będzie poinformowana o decyzjach o odrzuceniu wniosku o 
przyznanie dostępu częściowego i uzasadnienie takiego odrzucenia, aby umożliwić pełne 
stosowanie tego przepisu.
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Poprawka 365
Constance Le Grip, Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Nie jest nigdy udzielany dostęp 
częściowy do zawodów objętych 
automatycznym uznawaniem, o którym 
mowa w tytule III, rozdziale III i IIIa.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 366
Mikael Gustafsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wnioski o prowadzenie działalności w 
przyjmującym państwie członkowskim są 
analizowane zgodnie z tytułem III 
rozdziały I i IV w przypadku prowadzenia 
działalności w przyjmującym państwie 
członkowskim.

skreślony

Or. en
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Poprawka 367
Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wnioski o tymczasowe świadczenie 
usług w przyjmującym państwie 
członkowskim dotyczące rodzajów 
działalności zawodowej mających wpływ 
na zdrowie i bezpieczeństwo publiczne są 
analizowane zgodnie z tytułem II.

skreślony

Or. en

Poprawka 368
Mikael Gustafsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wnioski o tymczasowe świadczenie 
usług w przyjmującym państwie 
członkowskim dotyczące rodzajów 
działalności zawodowej mających wpływ 
na zdrowie i bezpieczeństwo publiczne są 
analizowane zgodnie z tytułem II.

skreślony

Or. en

Poprawka 369
Franz Obermayr
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WEArtykuł 4 f – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wnioski o tymczasowe świadczenie 
usług w przyjmującym państwie 
członkowskim dotyczące rodzajów 
działalności zawodowej mających wpływ 
na zdrowie i bezpieczeństwo publiczne są 
analizowane zgodnie z tytułem II.

4. Wnioski o tymczasowe świadczenie 
usług w przyjmującym państwie 
członkowskim dotyczące rodzajów 
działalności zawodowej mających wpływ 
na zdrowie i bezpieczeństwo publiczne lub 
prawidłowego wymierzania 
sprawiedliwości są analizowane zgodnie z 
tytułem II.

Or. en

Poprawka 370
Constance Le Grip

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Na mocy ust. 3 i 4 niniejszego 
artykułu, wnioskodawca nie może się 
nigdy bezpośrednio zwrócić o udzielenie 
dostępu częściowego, a dostęp częściowy 
powinien zawsze wynikać z odmowy 
pełnego uznania kwalifikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwy organ powinien udzielać dostępu częściowego jedynie w ostateczności. Oznacza to, 
że nie powinno być możliwości bezpośredniego składania wniosku o udzielenie dostępu 
częściowego do danego zawodu.

Poprawka 371
Mikael Gustafsson
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 f – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 4 
akapit szósty i art. 52 ust. 1 działalność 
zawodowa jest wykonywana w ramach 
tytułu zawodowego obowiązującego w 
rodzimym państwie członkowskim po 
udzieleniu dostępu częściowego.

skreślony

Or. en

Poprawka 372
Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Praktyki różnią się od częściowego 
dostępu, w związku z czym przepisy 
niniejszego artykułu nie mają 
zastosowania do praktyk. 

Or. en

Poprawka 373
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 5 – ustęp1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku przeniesienia się 
usługodawcy, jeżeli wykonywał zawód w 
co najmniej jednym państwie 
członkowskim przez co najmniej dwa lata 
w okresie dziesięciu lat poprzedzających 
świadczenie usług, jeżeli dany zawód nie 
jest regulowany w państwie członkowskim 
siedziby.

b) w przypadku przeniesienia się 
usługodawcy, jeżeli wykonywał zawód w 
co najmniej jednym państwie 
członkowskim innym niż to, w którym 
usługa powinna być świadczona, przez co 
najmniej dwa lata w okresie dziesięciu lat
poprzedzających świadczenie usług, jeżeli 
dany zawód nie jest regulowany w 
państwie członkowskim siedziby.

Or. de

Poprawka 374
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku przeniesienia się 
usługodawcy, jeżeli wykonywał zawód w 
co najmniej jednym państwie 
członkowskim przez co najmniej dwa lata 
w okresie dziesięciu lat poprzedzających 
świadczenie usług, jeżeli dany zawód nie 
jest regulowany w państwie członkowskim 
siedziby.

b) w przypadku przeniesienia się 
usługodawcy, jeżeli wykonywał zawód w 
co najmniej jednym państwie 
członkowskim innym niż to, w którym 
usługa powinna być świadczona, przez co 
najmniej dwa lata w okresie dziesięciu lat
poprzedzających świadczenie usług, jeżeli 
dany zawód nie jest regulowany w 
państwie członkowskim siedziby.

Or. de

Poprawka 375
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 5 – ustęp1 – litera b) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku przeniesienia się 
usługodawcy, jeżeli wykonywał zawód w 
co najmniej jednym państwie 
członkowskim przez co najmniej dwa lata 
w okresie dziesięciu lat poprzedzających 
świadczenie usług, jeżeli dany zawód nie 
jest regulowany w państwie członkowskim 
siedziby.

b) w przypadku przeniesienia się 
usługodawcy, jeżeli wykonywał zawód 
jako działalność podstawową lub 
regularną działalność sezonową w co 
najmniej jednym państwie członkowskim 
przez co najmniej dwa lata w okresie 
dziesięciu lat poprzedzających świadczenie 
usług, jeżeli dany zawód nie jest 
regulowany w państwie członkowskim 
siedziby.

Or. fr

Poprawka 376
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 5 – ustęp1 – litera b a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zawód lub kształcenie i szkolenie 
prowadzące do wykonywania danego 
zawodu są regulowane;

a) zawód lub kształcenie i szkolenie 
prowadzące do wykonywania danego 
zawodu są regulowane w przyjmującym 
państwie członkowskim;

Or. sv

Uzasadnienie

Jaśniejsze sformułowanie.

Poprawka 377
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usługodawca towarzyszy usługobiorcy, 
pod warunkiem, że miejscem zwykłego 
pobytu usługobiorcy jest państwo 
członkowskie siedziby usługodawcy i jeżeli 
dany zawód nie znajduje się w wykazie, o 
którym mowa w art. 7 ust. 4;”;

skreślona

Or. en

Poprawka 378
Robert Rochefort

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usługodawca towarzyszy usługobiorcy, 
pod warunkiem, że miejscem zwykłego 
pobytu usługobiorcy jest państwo 
członkowskie siedziby usługodawcy i jeżeli 
dany zawód nie znajduje się w wykazie, o 
którym mowa w art. 7 ust. 4;

skreślony

Or. fr

Poprawka 379
Barbara Weiler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usługodawca towarzyszy usługobiorcy, 
pod warunkiem, że miejscem zwykłego 
pobytu usługobiorcy jest państwo 

b) usługodawca towarzyszy usługobiorcy, 
pod warunkiem, że miejscem zwykłego 
pobytu usługobiorcy jest państwo 
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członkowskie siedziby usługodawcy i 
jeżeli dany zawód nie znajduje się w 
wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 4;”;

członkowskie siedziby usługodawcy, 
usługa nie jest ani bezpośrednio, ani 
pośrednio przeznaczona dla odbiorców w 
państwie świadczenia usługi, a dany 
zawód nie znajduje się w wykazie, o 
którym mowa w art. 7 ust. 4;”;

Or. de

Poprawka 380
Andreas Schwab

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usługodawca towarzyszy usługobiorcy, 
pod warunkiem, że miejscem zwykłego 
pobytu usługobiorcy jest państwo 
członkowskie siedziby usługodawcy i jeżeli
dany zawód nie znajduje się w wykazie, o 
którym mowa w art. 7 ust. 4;”;

b) usługodawca towarzyszy usługobiorcy, 
pod warunkiem, że usługodawca świadczy 
swoją usługę na terytorium przyjmującego 
państwa członkowskiego wyłącznie temu
usługobiorcy, a dany zawód nie znajduje 
się w wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 
4;”;

Or. de

Uzasadnienie

Wyjątek przewidziany we wniosku Komisji nie może się ograniczać do przypadków, w których 
miejscem zwykłego pobytu usługobiorcy i usługodawcy jest to samo państwo członkowskie 
siedziby. Szczególnie w regionach przygranicznych grupy turystów mogą składać się z osób 
różnych narodowości lub organizator wycieczki może z praktycznych powodów zatrudnić 
przewodnika, który posiada miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim niż 
członkowie grupy turystów.

Poprawka 381
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usługodawca towarzyszy usługobiorcy, 
pod warunkiem, że miejscem zwykłego 
pobytu usługobiorcy jest państwo 
członkowskie siedziby usługodawcy i jeżeli
dany zawód nie znajduje się w wykazie, o 
którym mowa w art. 7 ust. 4;”;

b) jeżeli usługa nie jest ani bezpośrednio, 
ani pośrednio przeznaczona dla 
odbiorców w państwie świadczenia usługi,
a dany zawód nie znajduje się w wykazie, 
o którym mowa w art. 7 ust. 4.

Or. de

Poprawka 382
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE 
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usługodawca towarzyszy usługobiorcy, 
pod warunkiem, że miejscem zwykłego 
pobytu usługobiorcy jest państwo 
członkowskie siedziby usługodawcy i 
jeżeli dany zawód nie znajduje się w 
wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 4;

b) usługodawca towarzyszy usługobiorcy, 
pod warunkiem, że miejscem zwykłego 
pobytu usługobiorcy jest państwo 
członkowskie siedziby usługodawcy i 
jeżeli dany zawód nie znajduje się w 
wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 4, z 
wyjątkiem usług przewodników 
turystycznych;

Or. it

Uzasadnienie

Postanowienia w obecnym brzemieniu nie mogą mieć zastosowania do zawodu przewodnika 
turystycznego, gdyż nie ma środków, za pomocą których możliwe byłoby zapewnienie 
obecności jedynie rezydentów państwa będącego siedzibą usługodawcy.

Poprawka 383
Bernadette Vergnaud
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 – litera a) (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit trzeci (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mają jednak 
możliwość utrzymania wymogu 
dotyczącego wykonywania dla niektórych 
zawodów mających wpływ na kwestie 
zdrowia publicznego lub bezpieczeństwa, 
jeżeli są one w stanie uzasadnić te decyzje 
nadrzędnym interesem publicznym. 
Państwa członkowskie przekazują Komisji 
wykaz odnośnych zawodów najpóźniej 
dnia (proszę wstawić datę wejścia w życie 
dyrektywy), a następnie co dwa lata. 

Or. fr

Poprawka 384
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 – litera a a) (nowa)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 5 – ustęp 2 – punkt 2 – litera a a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) W ustępie 2 akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:
Tymczasowy i okazjonalny charakter 
usług jest oceniany w każdym przypadku z 
osobna, zwłaszcza z uwzględnieniem czasu 
trwania usługi, jej częstotliwości, 
okresowości i kontynuacji. Usługodawca 
nie może świadczyć w przyjmującym 
państwie członkowskim usług o 
charakterze tymczasowym i 
okazjonalnym, które w ciągu roku 
przekraczają jedną czwartą średniej usług 
wyświadczonych przez specjalistów 
przyjmującego państwa członkowskiego.
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Or. it

Uzasadnienie

Niezbędne jest odniesienie się do wielkości procentowej obliczonej w stosunku do średniej 
rocznej usług wyświadczonych przez specjalistów przyjmującego państwa członkowskiego, w 
którym świadczone są tymczasowe i okazjonalne usługi.

Poprawka 385
Sandra Kalniete

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: skreślony
‘
4. W przypadku notariuszy ze 
świadczonych usług należy wyłączyć 
sporządzanie dokumentów urzędowych i 
przeprowadzanie innych czynności w 
zakresie uwierzytelnienia wymagających 
pieczęci przyjmującego państwa 
członkowskiego.
’

Or. en

Poprawka 386
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku notariuszy ze 
świadczonych usług należy wyłączyć 

4. W przypadku notariuszy ze 
świadczonych usług należy wyłączyć 
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sporządzanie dokumentów urzędowych i 
przeprowadzanie innych czynności w 
zakresie uwierzytelnienia wymagających 
pieczęci przyjmującego państwa 
członkowskiego.

sporządzanie dokumentów urzędowych i 
przeprowadzanie innych czynności w 
zakresie uwierzytelnienia lub sprawowanie 
innych funkcji sądowniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Korzystanie z pieczęci państwa członkowskiego ograniczone jest do terytorium tego państwa i 
nie może być rozciągnięte w oparciu o swobodę świadczenia usług. Biorąc pod uwagę, że 
kwestia sporządzania dokumentów urzędowych oraz ich wzajemnego uznawania musi być 
uregulowana na podstawie art. 81 TFUE, ograniczenie dotyczące notariuszy jest objęte 
orzeczeniem ETS. „Inne czynności w zakresie uwierzytelnienia” obejmują legalizację i 
funkcje sądownicze, które są pełnione w imieniu administracji sądowniczej państwa 
członkowskiego.

Poprawka 387
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: skreślony
‘
4. W przypadku notariuszy ze 
świadczonych usług należy wyłączyć 
sporządzanie dokumentów urzędowych i 
przeprowadzanie innych czynności w 
zakresie uwierzytelnienia wymagających 
pieczęci przyjmującego państwa 
członkowskiego.”;
’

Or. fr

Poprawka 388
Emilie Turunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W przypadku świadczenia po raz 
pierwszy usług, w ramach zawodów 
regulowanych o nadrzędnym interesie 
publicznym, w których nie obowiązuje 
automatyczne uznanie na podstawie tytułu 
III rozdziału III, właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego 
może sprawdzić kwalifikacje zawodowe 
usługodawcy przed pierwszym 
przypadkiem świadczenia przez niego 
usług. Taka wstępna kontrola możliwa 
jest jedynie, jeżeli jej celem jest 
zapobieżenie poważnym szkodom dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa usługobiorcy, 
usługodawcy lub ogółu społeczeństwa, 
które mogłyby powstać wskutek braku 
kwalifikacji zawodowych usługodawcy, i 
jeżeli nie wykracza poza zakres niezbędny 
dla osiągnięcia tego celu.

Or. en

Poprawka 389
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera a) – podpunkt (i)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zarówno zaświadczenia o braku 
tymczasowego i stałego zawieszenia 
wykonywania danego zawodu, jak i 
zaświadczenia o niekaralności, jeśli 
państwo członkowskie wymaga tego od 
własnych obywateli, przy prowadzeniu 
działalności w sektorze bezpieczeństwa i w 
służbie zdrowia;

e) zarówno zaświadczenia o braku 
tymczasowego i stałego zawieszenia 
wykonywania danego zawodu, jak i 
zaświadczenia o niekaralności, jeśli 
państwo członkowskie wymaga tego od 
własnych obywateli, przy prowadzeniu 
działalności w sektorze bezpieczeństwa, w 
służbie zdrowia oraz w odniesieniu do 
zawodów obejmujących codzienną pracę z 
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dziećmi i młodzieżą;

Or. en

Poprawka 390
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera a) – podpunkt (ii)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 f – ustęp2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w przypadku dokumentów 
potwierdzających posiadanie kwalifikacji, 
o których mowa w art. 21 ust. 1, oraz w 
przypadku świadectw praw nabytych, o 
których mowa w art. 23, 26, 27, 30, 33, 
33a, 37, 39 i 43, dokumentu 
poświadczającego znajomość języka 
przyjmującego państwa członkowskiego.

f) w odniesieniu do zawodów, które mają 
wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, w 
przypadku dokumentów potwierdzających 
posiadanie kwalifikacji, o których mowa w 
art. 21 ust. 1, oraz w przypadku świadectw 
praw nabytych, o których mowa w art. 23, 
26, 27, 30, 33, 33a, 37, 39 i 43, dokumentu 
poświadczającego znajomość przynajmniej 
jednego języka urzędowego przyjmującego 
państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 391
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera a) – podpunkt (ii)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – punkt 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w przypadku dokumentów 
potwierdzających posiadanie kwalifikacji, 
o których mowa w art. 21 ust. 1, oraz w 
przypadku świadectw praw nabytych, o 
których mowa w art. 23, 26, 27, 30, 33, 
33a, 37, 39 i 43, dokumentu 
poświadczającego znajomość języka 

f) w przypadku dokumentów 
potwierdzających posiadanie kwalifikacji, 
o których mowa w art. 21 ust. 1, oraz w 
przypadku świadectw praw nabytych, o 
których mowa w art. 23, 26, 27, 30, 33, 
33a, 37, 39 i 43, dokumentu 
poświadczającego znajomość języka, w 
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przyjmującego państwa członkowskiego. którym pracownik będzie wykonywał swój 
zawód, który to język jest jednym z 
języków urzędowych przyjmującego 
państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 392
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku świadczenia po raz pierwszy 
usług w ramach zawodów regulowanych 
mających wpływ na zdrowie lub 
bezpieczeństwo publiczne, co do których 
nie obowiązuje automatyczne uznawanie 
kwalifikacji na podstawie przepisów tytułu 
III rozdział II lub III, właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego 
może sprawdzić kwalifikacje zawodowe 
usługodawcy przed rozpoczęciem 
świadczenia przez niego usług. Taka 
wstępna kontrola możliwa jest jedynie, 
jeżeli jej celem jest zapobieżenie 
poważnym szkodom dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa usługobiorcy, które 
mogłyby powstać wskutek braku 
kwalifikacji zawodowych usługodawcy, i 
jeżeli nie wykracza poza zakres niezbędny 
dla osiągnięcia tego celu.

W przypadku świadczenia po raz pierwszy 
usług, w ramach zawodów regulowanych o 
nadrzędnym interesie publicznym, co do 
których nie obowiązuje automatyczne 
uznanie na podstawie tytułu III rozdziału 
III, właściwy organ przyjmującego 
państwa członkowskiego może sprawdzić 
kwalifikacje zawodowe usługodawcy przed 
pierwszym przypadkiem świadczenia przez 
niego usług. Taka wstępna kontrola 
możliwa jest jedynie, jeżeli jej celem jest 
zapobieżenie poważnym szkodom dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa usługobiorcy, 
usługodawcy lub ogółu społeczeństwa,
które mogłyby powstać wskutek braku 
kwalifikacji zawodowych usługodawcy, i 
jeżeli nie wykracza poza zakres niezbędny 
dla osiągnięcia tego celu.

Or. en

Poprawka 393
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera c)
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku świadczenia po raz pierwszy 
usług w ramach zawodów regulowanych 
mających wpływ na zdrowie lub 
bezpieczeństwo publiczne, co do których 
nie obowiązuje automatyczne uznawanie 
kwalifikacji na podstawie przepisów tytułu 
III rozdział II lub III, właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego 
może sprawdzić kwalifikacje zawodowe 
usługodawcy przed rozpoczęciem 
świadczenia przez niego usług. Taka 
wstępna kontrola możliwa jest jedynie, 
jeżeli jej celem jest zapobieżenie 
poważnym szkodom dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa usługobiorcy, które 
mogłyby powstać wskutek braku 
kwalifikacji zawodowych usługodawcy, i 
jeżeli nie wykracza poza zakres niezbędny 
dla osiągnięcia tego celu.

W przypadku świadczenia po raz pierwszy 
usług w ramach zawodów regulowanych 
mających wpływ na zdrowie lub 
bezpieczeństwo publiczne, co do których 
nie obowiązuje automatyczne uznawanie 
kwalifikacji na podstawie przepisów tytułu 
III rozdział II lub III, właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego 
może sprawdzić kwalifikacje zawodowe 
usługodawcy przed rozpoczęciem 
świadczenia przez niego usług. Taka 
wstępna kontrola możliwa jest jedynie, 
jeżeli jej celem jest zapobieżenie 
poważnym szkodom dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, które 
mogłyby powstać wskutek braku 
kwalifikacji zawodowych usługodawcy, i 
jeżeli nie wykracza poza zakres niezbędny 
dla osiągnięcia tego celu.

Or. sv

Uzasadnienie

Takie sformułowanie jest bliższe powodom, jakimi kieruje się Komisja.

Poprawka 394
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku świadczenia po raz pierwszy 
usług w ramach zawodów regulowanych 
mających wpływ na zdrowie lub 
bezpieczeństwo publiczne, co do których 
nie obowiązuje automatyczne uznawanie 
kwalifikacji na podstawie przepisów tytułu 
III rozdział II lub III, właściwy organ 

W przypadku świadczenia po raz pierwszy 
usług, w ramach zawodów regulowanych o 
nadrzędnym interesie publicznym, co do 
których nie obowiązuje automatyczne 
uznanie na podstawie tytułu III rozdziału 
III, właściwy organ przyjmującego 
państwa członkowskiego może sprawdzić 
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przyjmującego państwa członkowskiego 
może sprawdzić kwalifikacje zawodowe 
usługodawcy przed rozpoczęciem 
świadczenia przez niego usług. Taka 
wstępna kontrola możliwa jest jedynie, 
jeżeli jej celem jest zapobieżenie 
poważnym szkodom dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa usługobiorcy, które 
mogłyby powstać wskutek braku 
kwalifikacji zawodowych usługodawcy, i 
jeżeli nie wykracza poza zakres niezbędny 
dla osiągnięcia tego celu.

kwalifikacje zawodowe usługodawcy przed 
pierwszym przypadkiem świadczenia przez 
niego usług. Taka wstępna kontrola 
możliwa jest jedynie, jeżeli jej celem jest 
zapobieżenie poważnym szkodom dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa usługobiorcy, 
usługodawcy lub ogółu społeczeństwa,
które mogłyby powstać wskutek braku 
kwalifikacji zawodowych usługodawcy, i 
jeżeli nie wykracza poza zakres niezbędny 
dla osiągnięcia tego celu.

Or. en

Poprawka 395
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku świadczenia po raz pierwszy 
usług w ramach zawodów regulowanych 
mających wpływ na zdrowie lub 
bezpieczeństwo publiczne, co do których 
nie obowiązuje automatyczne uznawanie 
kwalifikacji na podstawie przepisów tytułu 
III rozdział II lub III, właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego 
może sprawdzić kwalifikacje zawodowe 
usługodawcy przed rozpoczęciem 
świadczenia przez niego usług. Taka 
wstępna kontrola możliwa jest jedynie, 
jeżeli jej celem jest zapobieżenie 
poważnym szkodom dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa usługobiorcy, które 
mogłyby powstać wskutek braku 
kwalifikacji zawodowych usługodawcy, i 
jeżeli nie wykracza poza zakres niezbędny 
dla osiągnięcia tego celu.

W przypadku świadczenia po raz pierwszy 
usług w ramach zawodów regulowanych 
mających wpływ na zdrowie lub 
bezpieczeństwo publiczne, co do których 
nie obowiązuje automatyczne uznawanie 
kwalifikacji na podstawie przepisów tytułu 
III rozdział II lub III, właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego 
sprawdzi kwalifikacje zawodowe 
usługodawcy przed rozpoczęciem 
świadczenia przez niego usług.

Or. en
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Poprawka 396
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przedstawiają 
Komisji wykaz zawodów, w odniesieniu do 
których przeprowadzenie wstępnej 
kontroli jest niezbędne dla zapobieżenia 
poważnym szkodom dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa usługobiorcy, na mocy ich 
krajowych przepisów ustawowych i 
wykonawczych. Państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji szczegółowe 
uzasadnienie umieszczenia w 
przedmiotowym wykazie każdego z tych 
zawodów.

skreślony

Or. de

Poprawka 397
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przedstawiają 
Komisji wykaz zawodów, w odniesieniu 
do których przeprowadzenie wstępnej 
kontroli jest niezbędne dla zapobieżenia 
poważnym szkodom dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa usługobiorcy, na mocy ich 
krajowych przepisów ustawowych i 
wykonawczych. Państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji szczegółowe 

Państwa członkowskie przedstawiają 
Komisji wykaz zawodów, w odniesieniu 
do których przeprowadzenie wstępnej 
kontroli jest niezbędne dla zapobieżenia 
poważnym szkodom dla interesu 
publicznego, na mocy ich krajowych 
przepisów ustawowych i wykonawczych. 
Państwa członkowskie przedstawiają 
Komisji szczegółowe uzasadnienie 
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uzasadnienie umieszczenia w 
przedmiotowym wykazie każdego z tych 
zawodów.

umieszczenia w przedmiotowym wykazie 
każdego z tych zawodów.

Or. en

Poprawka 398
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przedstawiają 
Komisji wykaz zawodów, w odniesieniu 
do których przeprowadzenie wstępnej 
kontroli jest niezbędne dla zapobieżenia 
poważnym szkodom dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa usługobiorcy, na mocy ich 
krajowych przepisów ustawowych i 
wykonawczych. Państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji szczegółowe 
uzasadnienie umieszczenia w 
przedmiotowym wykazie każdego z tych 
zawodów.

Państwa członkowskie przedstawiają 
Komisji wykaz zawodów, w odniesieniu 
do których przeprowadzenie wstępnej 
kontroli jest niezbędne dla zapobieżenia 
poważnym szkodom dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa usługobiorcy, 
usługodawcy lub ogółu społeczeństwa na 
mocy ich krajowych przepisów 
ustawowych i wykonawczych. Państwa 
członkowskie przedstawiają Komisji 
szczegółowe uzasadnienie umieszczenia w 
przedmiotowym wykazie każdego z tych 
zawodów.

Or. en

Poprawka 399
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli pomiędzy kwalifikacjami 
zawodowymi usługodawcy i 

Jeżeli pomiędzy kwalifikacjami 
zawodowymi usługodawcy i 
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wykształceniem wymaganym w 
przyjmującym państwie członkowskim 
występują różnice na tyle istotne, że mogą 
być szkodliwe dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa publicznego oraz że nie 
jest możliwe ich zrównoważenie 
doświadczeniem zawodowym 
usługodawcy ani jego uczeniem się przez 
całe życie, przyjmujące państwo 
członkowskie umożliwia usługodawcy 
wykazanie, w szczególności poprzez 
poddanie się testowi umiejętności, że 
uzyskał on brakującą wiedzę lub 
umiejętności. W każdym przypadku musi 
istnieć możliwość świadczenia usługi w 
terminie miesiąca od podjęcia decyzji 
zgodnie z akapitem trzecim.

wykształceniem wymaganym w 
przyjmującym państwie członkowskim 
występują różnice na tyle istotne, że mogą 
być szkodliwe dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa publicznego oraz że nie 
jest możliwe ich zrównoważenie 
doświadczeniem zawodowym 
usługodawcy ani jego uczeniem się przez 
całe życie, przyjmujące państwo 
członkowskie umożliwia usługodawcy 
wykazanie, w szczególności poprzez 
poddanie się testowi umiejętności lub 
stażowi adaptacyjnemu, że uzyskał on 
brakującą wiedzę lub umiejętności. W 
każdym przypadku musi istnieć możliwość 
świadczenia usługi w terminie miesiąca od 
podjęcia decyzji zgodnie z akapitem 
trzecim.

Or. en

Uzasadnienie

Pracownikom służby zdrowia powinno się zapewnić do wyboru zarówno staż adaptacyjny jak 
i test. Zapewniłoby to w lepszy sposób zdobywanie przez nich brakujących umiejętności za 
pośrednictwem praktycznego testu.

Poprawka 400
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli pomiędzy kwalifikacjami 
zawodowymi usługodawcy i 
wykształceniem wymaganym w 
przyjmującym państwie członkowskim 
występują różnice na tyle istotne, że mogą 
być szkodliwe dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa publicznego oraz że nie 
jest możliwe ich zrównoważenie 
doświadczeniem zawodowym 

Jeżeli pomiędzy kwalifikacjami 
zawodowymi usługodawcy i 
wykształceniem wymaganym w 
przyjmującym państwie członkowskim 
występują różnice na tyle istotne, że mogą 
być szkodliwe dla interesu publicznego 
oraz że nie jest możliwe ich 
zrównoważenie doświadczeniem 
zawodowym usługodawcy ani jego 
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usługodawcy ani jego uczeniem się przez 
całe życie, przyjmujące państwo 
członkowskie umożliwia usługodawcy 
wykazanie, w szczególności poprzez 
poddanie się testowi umiejętności, że 
uzyskał on brakującą wiedzę lub 
umiejętności. W każdym przypadku musi 
istnieć możliwość świadczenia usługi w 
terminie miesiąca od podjęcia decyzji 
zgodnie z akapitem trzecim.

uczeniem się przez całe życie, przyjmujące 
państwo członkowskie umożliwia 
usługodawcy wykazanie, w szczególności 
poprzez poddanie się testowi umiejętności, 
że uzyskał on brakującą wiedzę lub 
umiejętności. W każdym przypadku musi 
istnieć możliwość świadczenia usługi w 
terminie miesiąca od podjęcia decyzji 
zgodnie z akapitem trzecim.

Or. en

Poprawka 401
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli pomiędzy kwalifikacjami 
zawodowymi usługodawcy i 
wykształceniem wymaganym w 
przyjmującym państwie członkowskim 
występują różnice na tyle istotne, że mogą 
być szkodliwe dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa publicznego oraz że nie 
jest możliwe ich zrównoważenie 
doświadczeniem zawodowym 
usługodawcy ani jego uczeniem się przez 
całe życie, przyjmujące państwo 
członkowskie umożliwia usługodawcy 
wykazanie, w szczególności poprzez 
poddanie się testowi umiejętności, że 
uzyskał on brakującą wiedzę lub 
umiejętności. W każdym przypadku musi 
istnieć możliwość świadczenia usługi w 
terminie miesiąca od podjęcia decyzji 
zgodnie z akapitem trzecim.

Jeżeli pomiędzy kwalifikacjami 
zawodowymi usługodawcy i 
wykształceniem wymaganym w 
przyjmującym państwie członkowskim 
występują różnice na tyle istotne, że mogą 
być szkodliwe dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa publicznego oraz że nie 
jest możliwe ich zrównoważenie 
doświadczeniem zawodowym 
usługodawcy, przyjmujące państwo 
członkowskie umożliwia usługodawcy 
wykazanie, w szczególności poprzez 
poddanie się testowi umiejętności, że 
uzyskał on brakującą wiedzę lub 
umiejętności. W każdym przypadku musi 
istnieć możliwość świadczenia usługi w 
terminie miesiąca od podjęcia decyzji 
zgodnie z akapitem trzecim.

Or. de
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Poprawka 402
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit czwarty 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli pomiędzy kwalifikacjami 
zawodowymi usługodawcy i 
wykształceniem wymaganym w 
przyjmującym państwie członkowskim 
występują różnice na tyle istotne, że mogą 
być szkodliwe dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa publicznego oraz że nie 
jest możliwe ich zrównoważenie 
doświadczeniem zawodowym usługodawcy 
ani jego uczeniem się przez całe życie, 
przyjmujące państwo członkowskie 
umożliwia usługodawcy wykazanie, w 
szczególności poprzez poddanie się testowi 
umiejętności, że uzyskał on brakującą 
wiedzę lub umiejętności. W każdym 
przypadku musi istnieć możliwość 
świadczenia usługi w terminie miesiąca od 
podjęcia decyzji zgodnie z akapitem 
trzecim.

Jeżeli pomiędzy kwalifikacjami 
zawodowymi usługodawcy i 
wykształceniem wymaganym w 
przyjmującym państwie członkowskim 
występują różnice na tyle istotne, że mogą 
być szkodliwe dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa publicznego lub jeżeli 
różnice te, w stosownych przypadkach, 
odnoszą się do znajomości dziedzictwa 
kulturalnego i środowiskowego państw 
członkowskich, przyjmujące państwo 
członkowskie umożliwia usługodawcy 
wykazanie, w szczególności poprzez 
poddanie się testowi umiejętności, że 
uzyskał on brakującą wiedzę lub 
umiejętności. W każdym przypadku musi 
istnieć możliwość świadczenia usługi w 
terminie miesiąca od podjęcia decyzji 
zgodnie z akapitem trzecim.

Or. it

Uzasadnienie

Możliwość wnoszenia przez państwo członkowskie o przedstawienie dowodu na to, że 
usługodawca posiada wiedzę i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu powinna 
przysługiwać nie tylko w przypadku różnic, które mogą być szkodliwe dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa. W stosownych przypadkach, państwo członkowskie może również domagać 
się dowodu znajomości swojego dziedzictwa kulturalnego i środowiskowego, jeżeli znajomość 
taka jest istotna dla wykonywania danego zawodu.

Poprawka 403
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera c)
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Dyrektywa 2005/36/WE 
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli pomiędzy kwalifikacjami 
zawodowymi usługodawcy i 
wykształceniem wymaganym w 
przyjmującym państwie członkowskim 
występują różnice na tyle istotne, że mogą 
być szkodliwe dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa publicznego oraz że nie 
jest możliwe ich zrównoważenie 
doświadczeniem zawodowym 
usługodawcy ani jego uczeniem się przez 
całe życie, przyjmujące państwo 
członkowskie umożliwia usługodawcy 
wykazanie, w szczególności poprzez 
poddanie się testowi umiejętności, że 
uzyskał on brakującą wiedzę lub 
umiejętności. W każdym przypadku musi 
istnieć możliwość świadczenia usługi w 
terminie miesiąca od podjęcia decyzji 
zgodnie z akapitem trzecim.

Jeżeli pomiędzy kwalifikacjami 
zawodowymi usługodawcy i 
wykształceniem wymaganym w 
przyjmującym państwie członkowskim 
występują różnice na tyle istotne, że mogą 
być szkodliwe dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa publicznego, czy też godzą 
one w prawa konsumentów lub nadrzędny 
interes publiczny, oraz że nie jest możliwe 
ich zrównoważenie doświadczeniem 
zawodowym usługodawcy ani jego 
uczeniem się przez całe życie, przyjmujące 
państwo członkowskie umożliwia 
usługodawcy wykazanie, w szczególności 
poprzez poddanie się testowi umiejętności, 
że uzyskał on brakującą wiedzę lub
umiejętności. W każdym przypadku musi 
istnieć możliwość świadczenia usługi w 
terminie miesiąca od podjęcia decyzji 
zgodnie z akapitem trzecim.

Or. it

Poprawka 404
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli pomiędzy kwalifikacjami 
zawodowymi usługodawcy i
wykształceniem wymaganym w 
przyjmującym państwie członkowskim 
występują różnice na tyle istotne, że mogą 
być szkodliwe dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa publicznego oraz że nie 
jest możliwe ich zrównoważenie 
doświadczeniem zawodowym 
usługodawcy ani jego uczeniem się przez 

Jeżeli między kwalifikacjami zawodowymi 
usługodawcy a wykształceniem 
wymaganym w przyjmującym państwie 
członkowskim występują różnice na tyle 
istotne, że mogą stanowić zagrożenie dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego 
oraz że nie jest możliwe ich 
zrównoważenie doświadczeniem 
zawodowym usługodawcy ani uczeniem 
się przez całe życie potwierdzonym przez 
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całe życie, przyjmujące państwo 
członkowskie umożliwia usługodawcy 
wykazanie, w szczególności poprzez 
poddanie się testowi umiejętności, że 
uzyskał on brakującą wiedzę lub 
umiejętności. W każdym przypadku musi 
istnieć możliwość świadczenia usługi w 
terminie miesiąca od podjęcia decyzji 
zgodnie z akapitem trzecim.

właściwe organy, przyjmujące państwo 
członkowskie umożliwia usługodawcy 
wykazanie, w szczególności poprzez 
poddanie się testowi umiejętności, że 
uzyskał on brakującą wiedzę lub 
umiejętności. W każdym przypadku musi 
istnieć możliwość świadczenia usługi w 
terminie miesiąca od podjęcia decyzji 
zgodnie z akapitem trzecim.

Or. el

Uzasadnienie

Wyjaśnienie fakultatywnego charakteru wprowadzenia legitymacji zawodowej.

Poprawka 405
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli właściwy organ nie podejmie 
działań w terminach określonych w 
akapitach trzecim i czwartym, usługi 
mogą być świadczone.

skreślony

Or. de


