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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i 
rozporządzenie w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu 
wymiany informacji na rynku wewnętrznym
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0883),

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 46, art. 53 ust. 1 oraz art. 62 i art. 114 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek 
Parlamentowi (C7-0512/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione przez francuski senat w ramach 
Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, 
zawierające stwierdzenie, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą 
pomocniczości,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 26 
kwietnia 2012 r.1,

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych i Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0038/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego(ją) przewodniczącego(cą) do przekazania stanowiska Parlamentu 
Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1 Dz.U. C 191 z 29.6.2012, s. 103.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) W celu wspierania swobodnego 
przepływu specjalistów przy 
równoczesnym zapewnieniu bardziej 
efektywnego i przejrzystego uznawania 
kwalifikacji konieczne jest wprowadzenie 
europejskiej legitymacji zawodowej.
Europejska legitymacja zawodowa 
powinna być wykorzystywana wyłącznie 
jako narzędzie w celu uznawania 
kwalifikacji zawodowych w innym 
państwie członkowskim, tak aby w pełni 
wykorzystać potencjał mobilności na 
rynku wewnętrznym, a nie jako środek 
regulujący i ograniczający przyznawanie 
kwalifikacji w danym zawodzie. W 
szczególności legitymacja ta jest niezbędna 
do ułatwienia czasowej mobilności i 



RR\927072PL.doc 7/209 PE494.470v02-00

PL

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

czasowego uznawania kwalifikacji w 
ramach systemu automatycznego 
uznawania kwalifikacji, a także do 
promowania uproszczonego procesu 
uznawania kwalifikacji w ramach systemu 
ogólnego. Europejska legitymacja 
zawodowa powinna być wydawana na 
wniosek specjalisty oraz po przedstawieniu 
niezbędnych dokumentów i 
przeprowadzeniu związanych z nimi 
procedur w zakresie przeglądu i 
weryfikacji przez właściwe organy. 
Funkcjonowanie legitymacji należy 
wesprzeć systemem wymiany informacji 
na rynku wewnętrznym (IMI) 
ustanowionym rozporządzeniem (UE) 
nr 1024/2012 w sprawie współpracy 
administracyjnej za pośrednictwem 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym. Mechanizm ten powinien 
przyczynić się do zwiększenia synergii i 
zaufania wśród właściwych organów, 
jednocześnie eliminując powielanie pracy 
administracyjnej właściwych organów i 
zapewniając większą przejrzystość i 
pewność dla specjalistów. Procesowi 
ubiegania się o europejską legitymację 
zawodową i wydawania jej należy nadać 
przejrzystą strukturę i należy uwzględnić w 
nim gwarancje i związane z nimi prawa do 
odwołania się dla wnioskodawców. 
Legitymacja ta i związane z nią schematy 
postępowania w ramach IMI powinny
zapewnić integralność, autentyczność i 
poufność przechowywanych danych oraz 
uniknięcie bezprawnego i 
nieupoważnionego dostępu do informacji 
zapisanych na legitymacji i 
przechowywanych w systemie.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Europejska legitymacja zawodowa 
powinna spełniać określone warunki 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
danych. Dlatego należy ustanowić 
konieczne zabezpieczenia przeciw 
nadużyciom i ochronę przed fałszowaniem 
danych.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 
innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Tylko w 
przypadku, gdy różnice w obszarach 
czynności są na tyle duże, że w praktyce 
konieczne jest odbycie przez specjalistę 
pełnego programu kształcenia i szkolenia 
w celu uzupełnienia braków, i jeżeli 
specjalista przedstawia odpowiedni 
wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie, w tych szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. Przyjmujące
państwo członkowskie może jednak z 
nadrzędnych względów podyktowanych 
interesem ogólnym odmówić dostępu 
częściowego; taki dostęp nie może zostać 
udzielony w przypadku zawodów 
korzystających z automatycznego 
uznawania kwalifikacji.

Poprawka 5

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

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

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Pojęcie „nadrzędnych względów 
podyktowanych interesem ogólnym”, do 
którego odnoszą się niektóre przepisy 
niniejszej dyrektywy, zostało 
ukształtowane przez Trybunał 
Sprawiedliwości w orzecznictwie 
dotyczącym art. 49 i 56 TFUE i może 
podlegać dalszej ewolucji. 

Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) Jeśli chodzi o notariuszy, w przypadku 
wniosków o uznanie kwalifikacji do celów 
prowadzenia działalności państwa 
członkowskie, które zniosły warunek 
przynależności państwowej, powinny być 
w stanie nakazać przeprowadzenie 
niezbędnych testów umiejętności i/lub 
odbycie stażu adaptacyjnego w celu 
uniknięcia przypadków dyskryminacji w 
ramach krajowych procedur wyboru i 
nominacji. Środki wyrównawcze nie 
powinny zwalniać wnioskodawcy z 
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usług notariusze nie powinni mieć 
możliwości sporządzania dokumentów 
urzędowych ani przeprowadzania innych 
czynności w zakresie uwierzytelnienia 
wymagających pieczęci przyjmującego 
państwa członkowskiego.

zastosowania się do pozostałych 
istniejących przepisów krajowych, w 
szczególności ze spełnienia wszelkich 
warunków określonych w procedurach 
wyboru i nominacji notariuszy w 
przyjmującym państwie członkowskim. Z 
uwagi na pełnienie przez notariuszy 
konkretnej funkcji urzędników 
państwowych powoływanych przez organy
publiczne państwa członkowskiego na 
terytorium ich rodzimego państwa w celu 
sprawowania urzędu publicznego, w 
szczególności poprzez zapewnianie 
legalności i pewności prawnej czynności 
dokonywanych przez osoby prywatne w 
ramach wymiaru sprawiedliwości i biorąc 
pod uwagę, że muszą oni zachowywać 
niezależność i bezstronność oraz 
prowadzić swą działalność na 
wyznaczonym obszarze, nie powinni mieć 
możliwości prowadzenia działalności w 
więcej niż jednym państwie członkowskim. 
Ponadto przepisy dyrektywy o swobodnym 
świadczeniu usług nie powinny mieć 
zastosowania do notariuszy, ponieważ 
jako urzędnicy państwowi posiadają 
kompetencje wyłącznie na terytorium 
państwa członkowskiego, w którym 
prowadzą działalność.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Wnioski o uznanie kwalifikacji 
składane przez specjalistów pochodzących 
z państw członkowskich, w których dany 
zawód nie jest regulowany, należy 
traktować w ten sam sposób jak wnioski 
składane przez specjalistów pochodzących 
z państw członkowskich o uregulowanym 
statusie danego zawodu. Ich kwalifikacje 
należy porównać z kwalifikacjami 
wymaganymi w przyjmującym państwie 
członkowskim na podstawie poziomów 
kwalifikacji określonych w dyrektywie 
2005/36/WE. W przypadku istotnych 

(9) Wnioski o uznanie kwalifikacji 
składane przez specjalistów pochodzących 
z państw członkowskich, w których dany 
zawód nie jest regulowany, należy 
traktować w ten sam sposób jak wnioski 
składane przez specjalistów pochodzących 
z państw członkowskich o uregulowanym 
statusie danego zawodu. Ich kwalifikacje 
należy porównać z kwalifikacjami 
wymaganymi w przyjmującym państwie 
członkowskim na podstawie poziomów 
kwalifikacji i obiektywnych kryteriów 
określonych w dyrektywie 2005/36/WE. W 
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różnic właściwy organ powinien mieć 
możliwość wprowadzenia środków 
wyrównawczych.

przypadku istotnych różnic właściwy organ 
powinien mieć możliwość wprowadzenia 
środków wyrównawczych. Mechanizmy 
sprawdzania umiejętności teoretycznych i 
praktycznych, które mogą być wymagane 
w celu uzyskania dostępu do danego 
zawodu, jak te przybierające formę 
środków wyrównawczych, muszą 
gwarantować zasady przejrzystości i 
bezstronności i przestrzegać tych zasad.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14



PE494.470v02-00 12/209 RR\927072PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W celu zwiększenia mobilności 
lekarzy specjalistów, którzy po uzyskaniu 
kwalifikacji lekarza specjalisty podjęli inne 
kształcenie specjalistyczne, należy 
zezwolić państwom członkowskim na 
udzielanie zwolnień z określonych 
elementów tego kształcenia 
specjalistycznego, jeżeli takie elementy 
kształcenia zostały już zaliczone w trakcie 
poprzedniego programu kształcenia lekarzy 
specjalistów w tym państwie 
członkowskim objętego systemem 
automatycznego uznawania kwalifikacji.

(14) W celu zwiększenia mobilności 
lekarzy specjalistów, którzy po uzyskaniu 
kwalifikacji lekarza specjalisty podjęli inne 
kształcenie specjalistyczne, należy 
zezwolić państwom członkowskim na 
udzielanie zwolnień z określonych 
elementów tego kształcenia 
specjalistycznego, jeżeli takie elementy 
kształcenia zostały już zaliczone w trakcie 
poprzedniego programu kształcenia lekarzy 
specjalistów w państwie członkowskim 
objętego systemem automatycznego 
uznawania kwalifikacji.

Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
pacjenta lekarze, lekarze specjaliści, 
pielęgniarki odpowiedzialne za opiekę 
ogólną, lekarze dentyści, wyspecjalizowani 
lekarze dentyści, położne i farmaceuci 
powinni aktualizować swoje umiejętności 
w ramach ustawicznego kształcenia i 
szkolenia zawodowego. Państwa 
członkowskie powinny publikować 
sprawozdanie z oceny procedur 
ustawicznego kształcenia i szkolenia, 
którym podlegają takie zawody i 
wymieniać sprawdzone rozwiązania.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W zawodzie pielęgniarskim i 
położniczym w ostatnich trzydziestu latach 
zaszły znaczne zmiany: społeczna opieka 

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

zdrowotna, stosowanie bardziej złożonych 
terapii oraz nieustanny rozwój technologii 
skutkują większą odpowiedzialnością 
pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych. Aby 
osoby uczące się pielęgniarstwa i osoby 
uczące się położnictwa były dobrze 
przygotowane do zaspokajania tego 
rodzaju złożonych potrzeb w obszarze 
opieki zdrowotnej, muszą one posiadać 
solidne wykształcenie ogólne przed 
podjęciem takiego kształcenia. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
możliwość przechodzenia z jednego 
poziomu na inny i rozwój kariery 
zawodowej w przypadku zawodów 
medycznych.

Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) W ramach dyrektywy 2005/36/WE 
należy wspierać nadanie bardziej 
automatycznego charakteru uznawaniu 
kwalifikacji w odniesieniu do tych 
zawodów, które nie są obecnie nim objęte. 
Należy przy tym uwzględnić uprawnienia 
państw członkowskich w dziedzinie 
określania kwalifikacji niezbędnych dla 
wykonywania zawodów na ich terytorium, 
jak również zakresie istoty i organizacji ich 
systemów kształcenia i szkolenia 
zawodowego. Państwa członkowskie 
powinny przed wprowadzeniem takich 
wspólnych zasad kształcenia sprawdzić 
możliwe alternatywy, istniejące w 
szczególności w państwach członkowskich 
w związku z kształceniem zawodowym.
Stowarzyszenia i organizacje zawodowe, 
reprezentatywne na szczeblu krajowym i 
unijnym, powinny mieć również 
możliwość przedstawiania propozycji 
wspólnych zasad dotyczących kształcenia. 
Wspólne zasady kształcenia powinny mieć 
postać wspólnego testu stanowiącego 
warunek uzyskania kwalifikacji 
zawodowych lub programów kształcenia 
opartych na wspólnym zasobie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji. Państwa 
członkowskie powinny automatycznie 
uznawać kwalifikacje uzyskane w ramach 
takich wspólnych ram kształcenia.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Już obecnie w dyrektywie 
2005/36/WE przewidziane są przejrzyste 
obowiązki wobec specjalistów polegające 
na posiadaniu niezbędnych umiejętności 
językowych. Właściwy organ może 
kontrolować lub nadzorować 
przeprowadzanie sprawdzenia znajomości 
języka, w szczególności w interesie 
bezpieczeństwa pacjentów i zdrowia 
publicznego. Kontrole w zakresie 
znajomości języka powinny jednak być 
rozsądne i konieczne do wykonywania 
danego zawodu i nie mogą stanowić 
powodu do wykluczenia specjalistów z 
rynków pracy w przyjmującym państwie 
członkowskim. Zasada proporcjonalności 
powinna mieć zastosowanie między 
innymi do specjalistów, którzy 
przedstawiają dokument poświadczający 
niezbędne umiejętności językowe. W 
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związku z powyższym państwa 
członkowskie powinny propagować 
dostosowane do specjalistów, standardowe 
testy językowe, które powinny opierać się 
na europejskim systemie opisu kształcenia 
językowego.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a)Kontrola umiejętności językowych 
powinna mieć na celu ustalenie zdolności 
specjalisty do porozumiewania się w 
mowie i na piśmie w zakresie niezbędnym 
do wykonywania przez niego czynności 
zawodowych, w szczególności w 
odniesieniu do bezpieczeństwa pacjentów i 
ochrony zdrowia publicznego. 

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) W państwach członkowskich, w 
których obowiązuje więcej niż jeden język 
urzędowy lub administracyjny, 
pracodawcy i właściwe władze powinny 
propagować znajomość dodatkowego 
języka. W tym celu pracodawcy powinny 
zapewniać możliwość nauki języka i 
doskonalenia językowego, na przykład 
organizując kursy językowe 
odpowiadające wykonywanemu zawodowi. 

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19c) Pracodawcy powinny nadal 
odgrywać istotną rolę w zapewnianiu i 
sprawdzaniu znajomości języka 
niezbędnej do wykonywania działalności 
zawodowej, między innymi podczas 
przeprowadzania rozmów
kwalifikacyjnych z osobami ubiegającymi 
się o pracę oraz powinny ostrzegać 
właściwe władze w przypadku poważnych 
wątpliwości co do umiejętności 
językowych danego kandydata.

Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(20) Absolwenci zamierzający odbyć 
praktyki w innym państwie członkowskim, 
w którym odbycie takich praktyk jest 
możliwe, powinni zostać objęci zakresem 
stosowania dyrektywy 2005/36/WE w celu 
wspierania ich mobilności. Należy również 
przewidzieć uznawanie odbytych przez 
nich praktyk w rodzimym państwie 
członkowskim. Niemniej obejmując 
zakresem dyrektywy częściowo 
wykwalifikowanych specjalistów, niniejsza 
dyrektywa powinna również we właściwy 
sposób uwzględnić zgodność z 
podstawowymi prawami socjalnymi 
określonymi w art. 151 TFUE, który 
stanowi, że Unia ma na celu promowanie 
poprawy warunków pracy, co ma 
zastosowanie również do praktyk, i nie 
powinna naruszać krajowych zasad 
regulujących praktyki.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Umowa o praktykę powinna 
określać co najmniej cele nauki i 
przypisane zadania.

Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



RR\927072PL.doc 19/209 PE494.470v02-00

PL

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

własnej inicjatywy. Tego rodzaju system 
ostrzegania powinien być podobny do 
systemu określonego w dyrektywie 
2006/123/WE. Niniejsza dyrektywa 
przewiduje szczególny mechanizmu 
ostrzegania w odniesieniu do pracowników 
służby zdrowia korzystających z 
automatycznego uznawania kwalifikacji na 
podstawie dyrektywy 2005/36/WE. 
Powinno mieć to zastosowanie również do 
lekarzy weterynarii, chyba że państwa 
członkowskie uruchomiły już mechanizm 
ostrzegania przewidziany w dyrektywie 
2006/123/WE. Należy ostrzec wszystkie 
państwa członkowskie, jeżeli w wyniku 
postępowania dyscyplinarnego lub wyroku 
skazującego wobec specjalisty orzeczono 
tymczasowo lub na stałe zakaz 
wykonywania zawodu lub ograniczenie 
prawa do wykonywania zawodu w którymś 
z państw członkowskich. Ostrzeżenie to 
należy aktywować przy zastosowaniu IMI 
niezależnie od tego, czy dany specjalista 
skorzystał z któregokolwiek prawa na 
podstawie dyrektywy 2005/36/WE lub czy 
złożył wniosek o uznanie jego kwalifikacji 
zawodowych poprzez wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej lub przy 
zastosowaniu którejkolwiek innej metody 
przewidzianej w tej dyrektywie. Procedura 
ostrzegania powinna być zgodna z prawem 
Unii w zakresie ochrony danych 
osobowych i innych praw podstawowych.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W celu uzupełnienia lub zmiany 
określonych elementów innych niż istotne 
dyrektywy 2005/36/WE należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 

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

odniesieniu do aktualizacji załącznika I, 
zmiany wykazu zawartego w załączniku 
II, ustalenia szczegółów dotyczących 
dokumentacji niezbędnej do uzyskania 
europejskiej legitymacji zawodowej, 
dostosowań wykazu rodzajów działalności 
zawartego w załączniku IV, dostosowań 
punktów 5.1.1 – 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 załącznika V, 
wyraźnego określenia wiedzy i 
umiejętności posiadanych przez lekarzy, 
pielęgniarzy/pielęgniarek 
odpowiedzialnych za opiekę ogólną, 
lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, 
położne, farmaceutów i architektów, 
dostosowania minimalnych okresów 
kształcenia w odniesieniu do 
specjalistycznego kształcenia medycznego 
i specjalistycznego kształcenia lekarsko-
dentystycznego, włączenia do pkt 5.1.3 
załącznika V nowych specjalności 
medycznych, zmian w wykazie zawartym 
w pkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 i 5.6.1 
załącznika V, włączenia do pkt 5.3.3 
załącznika V nowych specjalności 
lekarsko-dentystycznych, określenia 
warunków stosowania wspólnych ram 
kształcenia oraz określenia warunków 
stosowania wspólnych testów w zakresie 
kształcenia. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
zapewniła odpowiednią reprezentację i
prowadziła stosowne konsultacje, w tym z 
ekspertami na poziomie zarówno unijnym, 
jak i krajowym, co może obejmować 
właściwe organy, stowarzyszenia 
zawodowe, organizacje naukowe, 
środowiska akademickie i partnerów 
społecznych. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe,
przejrzyste i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) w art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„Niniejsza dyrektywa nie narusza 
środków niezbędnych dla zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia i 
konsumentów.”

Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) W art. 2 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a. Tytuł II dotyczący swobodnego 
świadczenia usług nie ma zastosowania do 
notariuszy.”

Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Article 1 – punkt 3 – litera a – podpunkt i – wprowadzenie
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) lit. f) otrzymuje brzmienie: (i) lit. f) i h) otrzymują brzmienie:

Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a – podpunkt i
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litery f i h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „doświadczenie zawodowe”: faktyczne i
zgodne z prawem wykonywanie danego 
zawodu w państwie członkowskim w 
pełnym wymiarze czasu pracy lub w 
ekwiwalencie niepełnego wymiaru czasu 
pracy;

f) „doświadczenie zawodowe”: faktyczne,
zgodne z prawem i bezwarunkowe
wykonywanie danego zawodu w państwie 
członkowskim w pełnym wymiarze czasu 
pracy lub w ekwiwalencie niepełnego 
wymiaru czasu pracy;

h) „test umiejętności”: test 
sprawdzający poziom wiedzy 
zawodowej, umiejętności i kompetencje
wnioskodawcy, sporządzony lub uznany
przez właściwe władze przyjmującego 
państwa członkowskiego w celu oceny 
zdolności wnioskodawcy do 
wykonywania zawodu regulowanego w 
tym państwie członkowskim. Aby 
umożliwić przeprowadzenie tego testu, 
właściwe władze sporządzają listę 
przedmiotów, opierając się na 
porównaniu kształcenia i szkoleń 
wymaganych w ich państwie 
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członkowskim z kształceniem i 
szkoleniami odbytymi przez 
wnioskodawcę, których nie obejmuje 
dyplom lub inny dokument 
potwierdzający kwalifikacje posiadane 
przez wnioskodawcę.
Test umiejętności musi uwzględniać 
fakt, że wnioskodawca jest 
wykwalifikowanym specjalistą w 
państwie członkowskim pochodzenia lub 
państwie członkowskim, z którego 
przybywa. Obejmuje on przedmioty 
wybrane z listy, których znajomość jest 
niezbędnym warunkiem do 
wykonywania zawodu na terytorium 
przyjmującego państwa członkowskiego. 
Test może również obejmować 
znajomość zasad etyki zawodowej w 
zakresie działalności, o której mowa, w 
przyjmującym państwie członkowskim.
Szczegóły dotyczące przeprowadzania 
testu umiejętności oraz sytuacja prawna 
wnioskodawcy, który w przyjmującym 
państwie członkowskim pragnie 
przygotowywać się do testu 
umiejętności, określane są przez 
właściwe władze tego państwa.

Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a – podpunkt ii
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

j) „praktyki”: wykonywanie 
nadzorowanych czynności dokonywanych 
w ramach umowy i stanowiących 
obowiązkowy element szkolenia w celu 
uzyskania dostępu lub prawa do 
wykonywania zawodu regulowanego; 
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Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a – podpunkt ii 
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera l a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) „wymogi i warunki szkoleniowe”: 
wspólny zbiór wiedzy, umiejętności i 
kompetencji niezbędnych do wykonywania 
danego zawodu;

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lb) „Europejski system transferu i 
akumulacji punktów lub punkty (ECTS)”: 
wartości liczbowe odzwierciedlające ilość 
pracy koniecznej do zaliczenia 
pojedynczego przedmiotu w stosunku do 
całkowitej ilości pracy wymaganej do 
zaliczenia pełnego roku studiów w 
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kontekście Europejskiego systemu 
transferu i akumulacji punktów na rzecz 
zapewnienia przejrzystości i 
porównywalności dyplomów; pod uwagę 
brane są nie tylko wykłady, ćwiczenia i 
seminaria, lecz także praktyki, badania i 
analizy terenowe, prace semestralne, a 
także egzaminy oraz inne metody oceny; 
60 punktów ECTS odzwierciedla wkład 
pracy wymaganej do zaliczenia pełnego 
roku akademickiego, zaś na semestr 
przypada zwykle 30 punktów;

Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lc) „wolne zawody”: zawody wykonywane 
osobiście na podstawie odpowiednich 
kwalifikacji zawodowych w sposób 
odpowiedzialny i zawodowo niezależny 
przez osoby świadczące usługi 
intelektualne i koncepcyjne w interesie 
klienta i w interesie publicznym;

Poprawka 38

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ld) „dualne szkolenie”: naprzemienne 
świadczenie umiejętności zawodowych w 
dwóch miejscach nauki − w środowisku 
pracy i szkole zawodowej − w oparciu o 
skoordynowane standardy szkolenia i 
jakości. Pojęcie „umiejętności zawodowe” 
oznacza możność i gotowość do 
wykorzystania wiedzy, kompetencji oraz 



RR\927072PL.doc 27/209 PE494.470v02-00

PL

osobistych, społecznych i 
metodologicznych zdolności zarówno w 
sytuacjach zawiązanych z pracą, jak i do 
celów rozwoju zawodowego i osobistego.

Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

le) „nadrzędne względy podyktowane 
interesem ogólnym” zostały określone 
jako takie w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości i obejmują następujące 
elementy: porządek publiczny, 
zagwarantowanie bezpieczeństwa 
publicznego; ochronę publiczną, zdrowie 
publiczne; utrzymanie równowagi 
finansowej systemu zabezpieczenia 
społecznego, ochronę konsumentów, 
odbiorców usług i robotników;  uczciwość 
w transakcjach handlowych, zwalczanie 
nadużyć, zabezpieczenie rzetelnego 
wymiaru sprawiedliwości, ochronę 
środowiska naturalnego i środowiska 
miejskiego, zdrowie zwierząt, własność 
intelektualną, ochronę narodowego 
dziedzictwa historycznego i artystycznego, 
cele polityki społecznej i kulturalnej.

Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uznanie kwalifikacji zawodowych przez 
przyjmujące państwo członkowskie 
pozwala beneficjentowi na uzyskanie w 

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

tym państwie członkowskim dostępu do 
tego samego zawodu, w odniesieniu do 
którego posiada kwalifikacje w rodzimym 
państwie członkowskim, oraz 
wykonywanie tego zawodu w 
przyjmującym państwie członkowskim na 
tych samych warunkach, jakie obowiązują 
obywateli przyjmującego państwa 
członkowskiego.

Poprawka 41

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwe organy do wydawania 
europejskich legitymacji zawodowych. 
Organy te zapewniają bezstronne, 
obiektywne i terminowe rozpatrywanie 
wniosków o wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej. Państwa 
członkowskie mogą postanowić, że ośrodki 
wsparcia, o których mowa w art. 57b 
pomagają właściwym organom na etapie 
poprzedzającym przygotowanie 
dokumentacji wymaganej do uzyskania 
legitymacji zawodowej zgodnie z 
niniejszym artykułem. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby właściwe 
organy informowały obywateli, w tym 
ewentualnych wnioskodawców, o 
korzyściach związanych z posiadaniem 
europejskiej legitymacji zawodowej w 
przypadkach, w których jest ona dostępna.

Poprawka 42

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Komisja przyjmuje akty wykonawcze, w 
których określa się europejskie legitymacje 
zawodowe, które mają zostać wydane dla 
określonych zawodów na wniosek ich 
przedstawicieli, ustala format europejskiej 
legitymacji zawodowej, tłumaczenia 
niezbędne do udokumentowania wniosku o 
wydanie europejskiej legitymacji 
zawodowej oraz szczegóły dotyczące 
oceny wniosków z uwzględnieniem 
specyfiki każdego rozpatrywanego 
zawodu. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 58. Poza procedurą 
określoną w art. 58 przed przyjęciem 
takiego aktu Komisja przeprowadza 
należyte konsultacje z zainteresowanymi 
stronami. Procedura ta gwarantuje w 
szczególności skupienie europejskiej 
legitymacji zawodowej przede wszystkim 
na ułatwianiu i zwiększaniu mobilności 
specjalistów, bez względu na to, czy 
wykonują zawód regulowany, oraz w 
szczególności zapobieganie powstawaniu 
jakichkolwiek dodatkowych barier 
regulacyjnych lub administracyjnych.

Poprawka 43

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Procedura administracyjna dotycząca
wydania europejskiej legitymacji 
zawodowej nie pociąga za sobą 
dodatkowego kosztu dla danego 
specjalisty.
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państwo członkowskie i przyjmujące 
państwo członkowskie i nie mają 
charakteru zniechęcającego do ubiegania 
się o europejską legitymację zawodową. 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
wyznaczania kryteriów w zakresie 
obliczania i podziału opłat zgodnie z art. 
58a.

Poprawka 44

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Art. 4a do 4e nie mają zastosowania 
do grup zawodowych, które już przed 
wejściem w życie dyrektywy wprowadziły 
własną europejską legitymację zawodową 
w ramach systemu przewidzianego w 
dyrektywach 77/249 i 98/05.

Poprawka 45

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie umożliwiają 
osobom posiadającym kwalifikacje 
zawodowe złożenie wniosku o europejską 
legitymację zawodową na piśmie lub z 
wykorzystaniem środków elektronicznych, 
w tym za pomocą narzędzia internetowego, 
we właściwym organie rodzimego państwa 
członkowskiego.
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Poprawka 46

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ośrodki wsparcia, o których mowa w 
art. 57b mogą pomagać właściwym 
organom, jeżeli państwa członkowskie tak 
postanowią, na wstępnym etapie 
rozpatrywania dokumentów określonych 
w ust. 2 niniejszego artykułu.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 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 1024/2012. 
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.
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Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 c – nagłówek

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 i okazjonalnego
świadczenia usług innych niż usługi objęte 
art. 7 ust. 4

Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 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 trzech 
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.

Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 c – ustęp 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadkach 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 przedłożonego wniosku i 
dodatkowych dokumentów. 

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 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 trzech tygodni, o którym mowa w 
ust. 1, podlega środkom odwoławczym na 
mocy prawa krajowego.

Poprawka 52

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. 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.

4. 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, chyba że jej posiadacz został 
pozbawiony prawa wykonywania zawodu 
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w którymś z państw członkowskich lub 
prawo to zostało ograniczone.

Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 d – nagłówek

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 oraz tymczasowego i 
okazjonalnego świadczenia usług na 
podstawie art. 7 ust. 4

Poprawka 54
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 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 trzech 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.
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Poprawka 55
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 – ustęp – 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przyjmujące państwo członkowskie w
terminie pięciu dni od daty otrzymania 
wniosku o zatwierdzenie legitymacji 
zawodowej wydaje wnioskodawcy 
potwierdzenie otrzymania wniosku.

Poprawka 56
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 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 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. W przypadku zawodów, które 
mają wpływ na bezpieczeństwo pacjentów 
wniosek ten może spowodować 
zawieszenie na dwa tygodnie biegu 
terminu jednego miesiąca. Przyjmujące 
państwo członkowskie udziela 
wymaganych dodatkowych informacji w 
terminie jednego tygodnia od daty 
otrzymania tego wniosku. O każdym takim 
zawieszeniu informuje się danego 
specjalistę.
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Poprawka 57
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 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 
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. W przypadku zawodów, które 
mają wpływ na bezpieczeństwo pacjentów 
wniosek ten może spowodować 
zawieszenie na dwa tygodnie biegu 
terminu dwóch miesięcy. Przyjmujące 
państwo członkowskie udziela 
wymaganych dodatkowych informacji w 
terminie jednego tygodnia od daty 
otrzymania tego wniosku. O każdym takim 
zawieszeniu informuje się danego 
specjalistę.

Poprawka 58
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 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 

5. Jeżeli przyjmujące państwo 
członkowskie nie podejmie decyzji w 
terminach określonych w ust. 2 i 3 lub nie 
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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.

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. Takie milczące 
uznanie kwalifikacji nie stanowi 
automatycznego uznania prawa do 
wykonywania danego zawodu.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 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, 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 niezwłocznie
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o wszystkich aktualizacjach 
dokonywanych przez zainteresowane 
właściwe organy.

Poprawka 60

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Treść aktualizowanych informacji, o 
których mowa w ust. 1, ogranicza się do 
faktów: 
a) czy danemu specjaliście zakazano 
dalszego wykonywania działalności lub 
ograniczono wobec niego prawo do jej 
wykonywania; 
b) czy ograniczenie lub zakaz są 
tymczasowe czy ostateczne; 
c) jak długo obowiązuje ograniczenie lub 
zakaz oraz
d) tożsamości właściwego organu 
wydającego decyzję o ograniczeniu lub 
zakazie.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 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 

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 z dnia 



RR\927072PL.doc 39/209 PE494.470v02-00

PL

Parlamentu Europejskiego i Rady(**). 24 października 1995 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i 
swobodnego przepływu tych danych1.
________________
1 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 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 potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji zgodnie z art. 49a, dokument 
poświadczający doświadczenie zawodowe, 
mający zastosowanie system, odpowiednie 
właściwe organy, numer legitymacji, 
elementy zabezpieczające i odniesienie do 
ważnego dokumentu tożsamości.

Poprawka 63
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 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 

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
posiadacz europejskiej legitymacji 
zawodowej posiadał prawo do wystąpienia 
w dowolnym czasie i bez ponoszenia 
żadnych kosztów o poprawienie, usunięcie 
i zablokowanie jego dokumentacji w 
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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.

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.

Poprawka 64

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. 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. 

7. Przyjmujące 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. 

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. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 58.

Poprawka 65

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ przyjmującego państwa 
członkowskiego przyznaje dostęp 

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

rozpatrzeniu każdego wniosku przyznaje 
dostęp częściowy do działalności 
zawodowej na terytorium tego państwa, 
jeżeli są spełnione następujące łączne
warunki:

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5 
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, 
której dotyczy wniosek o dostęp częściowy;

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 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 
nadrzędnymi względami podyktowanymi 
interesem ogólnym, jeżeli zabezpieczyłoby 
ono osiągnięcie realizowanego celu i nie 
wykraczałoby poza ściśle niezbędny 
zakres. Niemniej dostęp częściowy nie jest 
udzielany w odniesieniu do zawodów 
objętych automatycznym uznawaniem, o 
którym mowa w rozdziale III i IIIa tytułu 
III.
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Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera a
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) 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;

Poprawka 69
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 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: skreślona
„4. W przypadku notariuszy ze 
świadczonych usług należy wyłączyć 
sporządzanie dokumentów urzędowych i 
przeprowadzanie innych czynności w 
zakresie uwierzytelnienia wymagających 
pieczęci przyjmującego państwa 
członkowskiego.”

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 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 

e) zarówno zaświadczenia o braku 
tymczasowego i stałego zawieszenia 
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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;

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 
dziećmi i młodzieżą;

Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7 – litera a – podpunkt ii
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 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 
przyjmującego państwa członkowskiego.

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 
którym pracownik będzie wykonywał swój 
zawód, który to język jest jednym z 
języków urzędowych przyjmującego 
państwa członkowskiego;

Poprawka 72
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 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 

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 
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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.

zrównoważenie doświadczeniem 
zawodowym usługodawcy ani jego 
uczeniem się przez całe życie, 
poświadczonego przez właściwe organy,
przyjmujące państwo członkowskie 
umożliwia usługodawcy wykazanie, w 
szczególności poprzez poddanie się testowi 
umiejętności, odbycie stażu adaptacyjnego 
lub uwzględnienie świadectw i 
dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje wydanych w oparciu o 
procedury określone w art. 49 ust. 2 lit. a) 
i b), 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.

Poprawka 73
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy przyjmującego 
państwa członkowskiego w przypadku 
wątpliwości mogą zwrócić się do 
właściwych organów państwa 
członkowskiego siedziby o przedstawienie 
informacji dotyczących zgodności z 
prawem działalności prowadzonej przez 
usługodawcę i jego należytego 
postępowania jak również braku kar 
dyscyplinarnych lub sankcji karnych 
związanych z wykonywaniem przez niego 
działalności zawodowej. W przypadku 
kontroli kwalifikacji właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego 
mogą zwrócić się do właściwych organów 
państwa członkowskiego siedziby o 
informacje dotyczące odbytych przez 
usługodawcę kursów kształcenia, w 
stopniu niezbędnym do dokonania oceny 
istotnych różnic, co do których istnieje 
prawdopodobieństwo szkodliwości dla 

1. Właściwe organy przyjmującego 
państwa członkowskiego w przypadku 
wątpliwości mogą zwrócić się do 
właściwych organów państwa 
członkowskiego siedziby o przedstawienie 
informacji dotyczących zgodności z 
prawem działalności prowadzonej przez 
usługodawcę i jego należytego 
postępowania jak również braku kar 
dyscyplinarnych lub sankcji karnych 
związanych z wykonywaniem przez niego 
działalności zawodowej. W przypadku 
kontroli kwalifikacji właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego 
mogą zwrócić się do właściwych organów 
państwa członkowskiego siedziby o 
informacje dotyczące odbytych przez 
usługodawcę kursów kształcenia, w 
stopniu niezbędnym do dokonania oceny 
istotnych różnic, co do których istnieje 
prawdopodobieństwo szkodliwości dla 
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zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego. 
Właściwe organy państwa członkowskiego 
siedziby przekazują te informacje zgodnie 
z art. 56.

zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego. 
Przyjmujące państwo członkowskie może 
uwzględnić w szczególności dokumenty 
potwierdzające kwalifikacje i świadectwa 
uzyskane w ramach procedur określonych 
w art. 49 ust. 2 lit. a) i b). Właściwe 
organy państwa członkowskiego 
prowadzenia działalności przekazują 
powyższe informacje zgodnie z art. 56.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 – litera b
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) lit. c) ppkt (ii) otrzymuje brzmienie: skreślona
„(ii) kształcenia i szkolenia regulowanego 
lub, w przypadku zawodów regulowanych, 
kształcenia zawodowego o specjalnym 
programie, z kompetencjami 
wykraczającymi poza kompetencje 
przewidziane na poziomie b, 
równoważnego z kształceniem, o którym 
mowa w ppkt (i), jeżeli zapewnia ono 
porównywalny poziom przygotowania 
zawodowego i przygotowuje do pełnienia 
porównywalnych obowiązków i funkcji, 
pod warunkiem, że do dyplomu dołączone 
jest zaświadczenie z rodzimego państwa 
członkowskiego;”

Poprawka 75

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 – litera c
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dyplom poświadczający ukończenie e) dyplom poświadczający ukończenie 
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kształcenia na poziomie pomaturalnym, 
trwającego ponad cztery lata lub przez 
równoważny okres w niepełnym wymiarze 
lub, jeżeli ma to zastosowanie w rodzimym 
państwie członkowskim, okres 
odpowiadający liczbie punktów w 
Europejskim systemie transferu i 
akumulacji punktów (ECTS), w ramach 
kształcenia uniwersyteckiego lub 
kształcenia w szkole wyższej lub w innej 
placówce na równoważnym poziomie, jak 
również w odpowiednich przypadkach 
poświadczający ukończenie kształcenia 
zawodowego wymaganego jako 
uzupełnienie tego kształcenia 
pomaturalnego.

kształcenia na poziomie pomaturalnym, 
trwającego co najmniej cztery lata lub 
przez równoważny okres w niepełnym 
wymiarze, który – jeżeli ma to 
zastosowanie w rodzimym państwie 
członkowskim – odpowiada równoważnej
liczbie punktów w Europejskim systemie 
transferu i akumulacji punktów (ECTS), w 
ramach kształcenia uniwersyteckiego lub 
kształcenia w szkole wyższej lub w innej 
placówce na równoważnym poziomie, jak 
również w odpowiednich przypadkach 
poświadczający ukończenie kształcenia 
zawodowego wymaganego jako 
uzupełnienie tego kształcenia 
pomaturalnego.”;

Poprawka 76

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 – litera d
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) skreśla się akapit drugi; d) akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„W celu zmiany wykazu zawartego w 
załączniku II Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 58a, aby uwzględnić kursy 
kształcenia, spełniające wymogi 
przewidziane w ust. 1 lit. c) pptk ii.”

Poprawka77

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Każdy dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji lub zestaw 

„Każdy dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji lub zestaw 
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dokumentów potwierdzających posiadanie 
kwalifikacji wydany przez właściwy organ 
państwa członkowskiego, poświadczający 
ukończenie kształcenia w Unii, w pełnym 
lub niepełnym wymiarze, w ramach 
programów formalnych lub poza nimi, 
którego poziom został uznany przez 
państwo członkowskie za równoważny i 
który przyznaje jego posiadaczowi te same 
prawa w zakresie dostępu do zawodu lub 
jego wykonywania lub przygotowuje do 
wykonywania tego zawodu, jest 
traktowany jako dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji w rodzaju objętym 
art. 11, co dotyczy także odpowiedniego 
poziomu.”

dokumentów potwierdzających posiadanie 
kwalifikacji wydany przez właściwy organ 
państwa członkowskiego, poświadczający 
ukończenie kształcenia w Unii, w pełnym 
lub niepełnym wymiarze, w ramach 
programów formalnych, którego poziom 
został uznany przez państwo członkowskie 
za równoważny i który przyznaje jego 
posiadaczowi te same prawa w zakresie 
dostępu do zawodu lub jego wykonywania 
lub przygotowuje do wykonywania tego 
zawodu, jest traktowany jako dokument 
potwierdzający posiadanie kwalifikacji w 
rodzaju objętym art. 11, co dotyczy także 
odpowiedniego poziomu.”;

Poprawka 78

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku poświadczenia 
kompetencji lub dokumentu 
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, 
o których mowa w ust. 1 i 2, lub 
świadectwa poświadczającego odbycie 
kształcenia i szkolenia regulowanego lub 
kształcenia zawodowego o specjalnym 
programie równoważnego z kształceniem, 
o którym mowa w art. 11 lit. c) ppkt (i), 
przyjmujące państwo członkowskie 
dopuszcza poziom potwierdzony lub 
poświadczony przez rodzime państwo 
członkowskie.

3. W przypadku poświadczenia 
kompetencji lub dokumentu 
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, 
o których mowa w ust. 1 i 2, lub 
świadectwa poświadczającego odbycie 
kształcenia i szkolenia regulowanego lub 
kształcenia zawodowego o specjalnym 
programie równoważnego z kształceniem, 
o którym mowa w art. 11 lit. c), 
przyjmujące państwo członkowskie 
dopuszcza poziom potwierdzony lub 
poświadczony przez rodzime państwo 
członkowskie.

Poprawka 79
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11



PE494.470v02-00 48/209 RR\927072PL.doc

PL

Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 i 2 niniejszego artykułu właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego 
może odmówić dostępu do zawodu lub 
jego wykonywania posiadaczom 
poświadczenia kompetencji, jeżeli 
kwalifikacje krajowe wymagane do 
wykonywania zawodu na terytorium tego 
państwa sklasyfikowano w art. 11 lit. d) 
lub e).

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 i 2 niniejszego artykułu właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego 
może odmówić dostępu do zawodu lub 
jego wykonywania posiadaczom 
poświadczenia kompetencji, o którym 
mowa w art. 11 lit. a) lub dokumentu 
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, 
których poziom nie jest co najmniej 
bezpośrednio niższy od kwalifikacji 
wymaganych w przyjmującym państwie 
członkowskim, jeżeli kwalifikacje krajowe 
wymagane do wykonywania zawodu na 
terytorium tego państwa sklasyfikowano w 
art. 11 lit. d) lub e).

Poprawka 80

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 12 – litera c
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zawodu notariusza
przyjmujące państwo członkowskie 
podczas określania środka 
wyrównawczego może uwzględnić 
szczegółowe działania objęte tym 
zawodem na jego terytorium, w 
szczególności w odniesieniu do prawa, 
które ma być stosowane.

W przypadku notariuszy powoływanych 
przez organy publiczne przyjmujące 
państwo członkowskie podczas określania 
środka wyrównawczego może uwzględnić 
szczegółowe działania objęte tym 
zawodem na jego terytorium, w 
szczególności w odniesieniu do prawa, 
które ma być stosowane.

Przyjmujące państwo członkowskie może 
wymagać od wnioskodawcy odbycia stażu 
adaptacyjnego przed dopuszczeniem go do 
testu umiejętności.
Środki wyrównawcze nie zwalniają 
wnioskodawcy ze spełnienia innych 
wymogów określonych w procedurach 
wyboru i nominacji w przyjmującym 
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państwie członkowskim, zważywszy na 
zobowiązania wynikające ze ich statusu 
urzędnika państwowego.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 12 – litera d
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów ust. 1 i 5 „istotnie różniący się 
materiał” oznacza materiał, którego 
znajomość ma zasadnicze znaczenie dla 
wykonywania zawodu i w odniesieniu do 
którego kształcenie odbyte przez migranta 
wykazuje znaczne różnice pod względem 
treści w porównaniu z kształceniem 
wymaganym przez przyjmujące państwo 
członkowskie.

4. Do celów ust. 1 i 5 „istotnie różniący się 
materiał” oznacza materiał, którego 
znajomość, umiejętność i opanowanie ma 
zasadnicze znaczenie dla wykonywania 
zawodu i w odniesieniu do którego 
kształcenie odbyte przez migranta 
wykazuje znaczne różnice pod względem 
czasu trwania i treści w porównaniu z 
kształceniem wymaganym przez 
przyjmujące państwo członkowskie.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 12 – litera e
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 14 – ustęp 6 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wyjaśnienie istotnych różnic pod 
względem treści;

c) wyjaśnienie istotnych różnic pod 
względem czasu trwania i treści oraz 
sposobu, w jaki różnice te wpływają na 
zdolność specjalisty do wykonywania 
swego zawodu w sposób zadowalający w 
przyjmującym państwie członkowskim;

Poprawka 83

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 12 – litera e
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 14 – ustęp 6 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wyjaśnienie, dlaczego w wyniku tych 
istotnych różnic wnioskodawca nie może 
wykonywać swojego zawodu w 
zadowalający sposób na terytorium 
przyjmującego państwa członkowskiego;

skreślona

Poprawka 84

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 12 – litera e
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 14 – ustęp 6 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wyjaśnienie, dlaczego te istotne różnice 
nie mogą zostać wyrównane przez wiedzę, 
umiejętności i kompetencje wnioskodawcy 
zdobyte w trakcie doświadczenia 
zawodowego i poprzez uczenie się przez 
całe życie.

e) wyjaśnienie, dlaczego te istotne różnice 
nie mogą zostać wyrównane przez wiedzę, 
umiejętności i kompetencje wnioskodawcy 
zdobyte w trakcie doświadczenia 
zawodowego i poprzez poświadczone 
przez właściwe organy uczenie się przez 
całe życie.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 12 – litera e
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 14 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Test umiejętności, o którym mowa w 
ust. 1, organizuje się co najmniej dwa razy 
w roku, a wnioskodawcom zezwala się na 
ponowne przystąpienie do testu co 
najmniej raz, jeżeli nie zdali pierwszego 
testu.

7. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość przystąpienia do testu
umiejętności, o którym mowa w ust. 1, w 
terminie sześciu miesięcy od daty 
wprowadzeniu środka wyrównawczego w 
stosunku do danego wnioskodawcy. 
Wnioskodawcom zezwala się na ponowne 
przystąpienie do testu co najmniej raz, 
jeżeli nie zdali pierwszego testu.
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Poprawka 86

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 12 – litera e a (nowa)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 14 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„7a. Do celów ust. 1-7 od dnia [wstawić 
datę – dzień po dacie określonej w art. 3 
ust. 1 akapit pierwszy] i co pięć lat od tego 
dnia, właściwe organy składają do 
Komisji i do innych państw członkowskich 
sprawozdania dostępne dla opinii 
publicznej w odniesieniu do ich decyzji 
dotyczących środków wyrównawczych, w 
tym powodów uzasadniających je, a także 
stwierdzające, czy dokonano postępów na 
drodze ku dalszej koordynacji z innymi 
państwami członkowskimi, w tym poprzez 
wspólne zasady dotyczące kształcenia.”

Poprawka 87

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania wykazów działalności 
zawartych w załączniku IV, które 
podlegają systemowi uznawania 
kwalifikacji zawodowych zgodnie z art. 16, 
w celu ich aktualizacji lub wyjaśnienia 
nazewnictwa, o ile nie spowoduje to 
zawężenia zakresu rodzajów działalności 
związanych z poszczególnymi kategoriami, 
zgodnie z art. 58a.

Zgodnie z art. 58a Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych dotyczących dostosowania 
wykazów działalności zawartych 
w załączniku IV, które podlegają 
systemowi uznawania kwalifikacji 
zawodowych zgodnie z art. 16, w celu ich 
aktualizacji lub wyjaśnienia nazewnictwa, 
o ile nie spowoduje to ani zawężenia 
zakresu rodzajów działalności związanych 
z poszczególnymi kategoriami, ani 
umieszczenia poszczególnych rodzajów 
działalności ujętych już w załączniku IV 
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w innym wykazie.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Rozdział III – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14a) tytuł rozdziału III otrzymuje 
brzmienie:
„Uznanie w oparciu o wspólny zbiór
warunków i poziomów kształcenia”
(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Poprawka 89
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 15
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) w art. 21 skreśla się ust. 4, 6 i 7; 15) W art. 21 skreśla się ust. 4, akapit 
drugi i trzeci ust. 6 oraz ust. 7.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 15 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 21 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15a) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„(4a) Państwa członkowskie nie są jednak 
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zobowiązane do zatwierdzania 
dokumentów potwierdzających posiadanie 
kwalifikacji, farmaceutów, o których 
mowa w załączniku V pkt 5.6.2, w związku 
z otwieraniem nowych, ogólnodostępnych 
aptek. Do celów niniejszego ustępu za 
nowe uważane będą także apteki 
działające krócej niż trzy lata.”

Poprawka 91

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 16
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 21 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli Komisja uznaje, że zgłoszone 
akty, o których mowa w ust. 1, są 
niezgodne z niniejszą dyrektywą, 
przyjmuje decyzję wykonawczą w sprawie 
tej niezgodności w terminie sześciu 
miesięcy od otrzymania wszystkich 
niezbędnych informacji.

4. Jeżeli Komisja uznaje, że zgłoszone 
akty, o których mowa w ust. 1, są 
niezgodne z niniejszą dyrektywą, 
przyjmuje decyzję wykonawczą w sprawie 
tej niezgodności w terminie sześciu 
miesięcy od otrzymania wszystkich 
niezbędnych informacji zgodnie z
procedurą, o której mowa w art. 58.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt -17 (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-17) W art. 22 ust. 1 dodaje się literę w 
następującym brzmieniu:
„c) Do dnia ...* państwa członkowskie 
wprowadzają systemy obowiązkowego 
ustawicznego kształcenia i szkolenia dla 
lekarzy, lekarzy specjalistów, pielęgniarek 
odpowiedzialnych za opiekę ogólną, 
lekarzy dentystów, wyspecjalizowanych 
lekarzy dentystów, położnych i 
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farmaceutów.”
____________________

* Dz.U.: proszę wstawić datę: pięć lat po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 22 – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17) w art. 22 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 17) W art. 22 dodaje się akapity drugi i 
trzeci w brzmieniu:

Do celów lit. b) akapitu pierwszego od 
dnia [wstawić datę – dzień po dacie 
określonej w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy] i 
co pięć lat od tego dnia, właściwe organy 
państw członkowskich składają do Komisji 
i do innych państw członkowskich 
sprawozdania dostępne dla opinii 
publicznej w odniesieniu do procedur 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
dotyczących lekarzy, lekarzy specjalistów, 
pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę 
ogólną, lekarzy dentystów, 
wyspecjalizowanych lekarzy dentystów, 
lekarzy weterynarii, położnych i 
farmaceutów.

„Do celów lit. b) i c) akapitu pierwszego 
od dnia [wstawić datę – dzień po dacie 
określonej w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy] i 
co pięć lat od tego dnia, właściwe organy 
państw członkowskich składają do Komisji 
i do innych państw członkowskich w celu 
optymalizacji ustawicznego kształcenia i 
szkolenia sprawozdania z oceny dostępne 
dla opinii publicznej dotyczące lekarzy, 
lekarzy specjalistów, pielęgniarek 
odpowiedzialnych za opiekę ogólną, 
lekarzy dentystów, wyspecjalizowanych 
lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, 
położnych i farmaceutów.

Ośrodki zapewniające ustawiczne 
kształcenie i szkolenie są oceniane przez 
instytucję figurującą w europejskim 
rejestrze zapewniania jakości (EQAR), 
która przekazuje swoje wnioski Komisji 
oraz zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu.”

Poprawka 94

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 18 b a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 24 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„4a. Niniejsza dyrektywa nie może być w 
żadnym wypadku powodem obniżenia 
wymogów w zakresie kształcenia, które 
obowiązują już w państwach 
członkowskich w zakresie ogólnego 
kształcenia medycznego.”

Poprawka 95

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 19 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby kształcenie specjalisty w dziedzinie 
medycyny spełniało następujące warunki 
podstawowe:
a) trwa ono przynajmniej pięć lat, które 
można dodatkowo wyrazić przy pomocy 
równoważnych punktów ECTS. 
Kształcenie takie odbywa się pod 
nadzorem właściwych władz lub instytucji. 
Obejmuje ono osobisty udział lekarza 
odbywającego specjalistyczne kształcenie 
w działalności i wypełnianiu obowiązków 
danej placówki zdrowotnej.
b) gwarantuje ono, że lekarz odbywający 
specjalistyczne kształcenie nabył 
umiejętności w następujących 
dziedzinach:
(i) komunikacja,
(ii) rozwiązywanie problemów,
(iii) stosowanie wiedzy i nauki,
(iv) badanie pacjenta,
(v) prowadzenie/leczenie pacjenta,
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(vi) wykorzystywanie społecznego i 
wspólnotowego kontekstu opieki 
zdrowotnej oraz
(vii) autorefleksja.””

Poprawka 96
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 19 – litera b
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 25 – ustęp 3 a – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Państwa członkowskie mogą określić 
w swoim ustawodawstwie krajowym 
częściowe zwolnienia z części 
specjalistycznego kształcenia medycznego, 
jeżeli ta część kształcenia odbyła się już w 
trakcie innego programu kształcenia 
specjalistycznego wymienionego w 
załączniku V pkt 5.1.3 i jeżeli poprzednia 
kwalifikacja zawodowa została zdobyta 
przez specjalistę w tym państwie 
członkowskim. Państwa członkowskie 
gwarantują, że przyznane zwolnienie nie
przekracza jednej trzeciej minimalnego 
okresu kursów specjalistycznego 
kształcenia medycznego, o którym mowa 
w załączniku V pkt 5.1.3.

(3a) Państwa członkowskie mogą określić 
w swoim ustawodawstwie krajowym 
częściowe zwolnienia z części 
specjalistycznego kształcenia medycznego, 
do zastosowania w poszczególnych 
przypadkach, jeżeli ta część kształcenia 
odbyła się już w trakcie innego programu 
kształcenia specjalistycznego 
wymienionego w załączniku V pkt 5.1.3 i 
jeżeli poprzednia kwalifikacja zawodowa 
została zdobyta przez specjalistę. Państwa 
członkowskie gwarantują, że przyznane 
zwolnienie nie przekracza jednej trzeciej 
minimalnego okresu kursów 
specjalistycznego kształcenia medycznego, 
o którym mowa w załączniku V pkt 5.1.3.

Poprawka 97
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 19 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania minimalnych okresów
kształcenia, o których mowa w załączniku 
V pkt 5.1.3, do postępu naukowego i 
technicznego, zgodnie z art. 58a.

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania wymogów w zakresie
kształcenia, o których mowa w załączniku 
V pkt 5.1.3, do postępu naukowego i 
technicznego, zgodnie z art. 58a.
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Poprawka 98
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 20 – wprowadzenie
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20) art. 26 akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:

20) art. 26 otrzymuje brzmienie:

Poprawka 99
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
poszerzenia wykazu w załączniku V pkt 
5.1.3 o nowe specjalności medyczne 
istniejące w co najmniej jednej trzeciej 
państw członkowskich w celu 
dostosowania niniejszej dyrektywy do 
zmian wprowadzanych w ustawodawstwie 
krajowym, zgodnie z art. 58a.

Dyplomem zawodowym lekarza 
specjalisty jest dyplom, o którym mowa 
w art. 21, wydawany lub uznawany przez 
właściwe władze lub instytucje, o 
których mowa w załączniku V, pkt. 
5.1.2, który odpowiada tytułowi 
używanemu w poszczególnych 
Państwach Członkowskich po 
ukończeniu danego kształcenia 
specjalistycznego, o którym mowa w 
załączniku V, pkt. 5.1.3.
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
poszerzenia wykazu w załączniku V pkt 
5.1.3 o nowe specjalności medyczne 
istniejące w co najmniej jednej trzeciej 
państw członkowskich w celu 
dostosowania niniejszej dyrektywy do 
zmian wprowadzanych w ustawodawstwie 
krajowym, zgodnie z art. 58a.

Poprawka 100

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 22 – litera a
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Warunkiem podjęcia kształcenia dla 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną jest ukończenie dwunastoletniego 
kształcenia ogólnego, potwierdzonego 
dyplomem, świadectwem lub innym 
dokumentem wydanym przez właściwe 
organy lub instytucje państwa 
członkowskiego albo świadectwem 
potwierdzającym zdanie egzaminu 
wstępnego na równoważnym poziomie do 
szkoły pielęgniarskiej.

1. Warunkiem podjęcia kształcenia dla 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną jest: 

a) posiadanie dyplomu, świadectwa bądź 
innego dokumentu potwierdzającego 
kwalifikacje i otwierającego – na 
podstawie dwunastoletniego kształcenia 
ogólnego – dostęp do uniwersytetów lub 
uczelni wyższych o statusie uznanym za 
równoważny lub
b) ukończenie kształcenia ogólnego 
trwającego co najmniej 10 lat 
potwierdzonego dyplomem, świadectwem 
lub innym dokumentem wydanym przez 
właściwe organy lub instytucje państwa 
członkowskiego albo świadectwem 
potwierdzającym zdanie egzaminu 
wstępnego na równoważnym poziomie i 
otwierającego dostęp do zawodowej szkoły
pielęgniarskiej.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 22 – litera c a (nowa)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kształcenie teoretyczne stanowi tę 
część kształcenia pielęgniarek, w trakcie 
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której kandydatki na pielęgniarki 
zdobywają wiedzę zawodową, 
umiejętności i kompetencje wymagane na 
mocy ust. 6 i 6a. Kształcenie odbywa się 
pod nadzorem wykładowców 
pielęgniarstwa i innych 
wykwalifikowanych osób na 
uniwersytetach, w szkołach wyższych o 
statusie uznanym za równoważny lub w 
zawodowych szkołach pielęgniarskich.”

Poprawka 102

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 22 – litera c b (nowa)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„(5) Kształcenie praktyczne stanowi tę 
część kształcenia pielęgniarek, w trakcie 
której kandydatka uczy się, jako członek 
zespołu i w bezpośrednim kontakcie z 
osobami zdrowymi lub chorymi i/lub 
określoną społecznością, jak, w oparciu 
o zdobytą wiedzę, umiejętności i 
kompetencje, organizować, udzielać i 
dokonywać oceny wymaganej, 
kompleksowej opieki pielęgniarskiej. 
Kandydatka na pielęgniarkę uczy się nie 
tylko pracy zespołowej, ale także 
umiejętności kierowania zespołem i 
organizowania ogólnej opieki 
pielęgniarskiej, w tym prowadzenia 
edukacji zdrowotnej na rzecz jednostek i 
małych grup w instytucjach 
zdrowotnych lub na rzecz określonej 
społeczności.”

Poprawka 103

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 22 – litera c c (nowa)
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dodaje się ustęp w brzmieniu:
"6a. Formalne kwalifikacje pielęgniarki 
odpowiedzialnej za opiekę ogólną 
poświadczają, że dana osoba może 
stosować co najmniej następującą wiedzę, 
umiejętności i główne kompetencje bez 
względu na to, czy szkolenie odbywało się 
na uniwersytecie, w szkole wyższej o 
statusie uznanym za równoważny bądź w 
zawodowej szkole pielęgniarskiej:
a) kompetencje w zakresie stawiania 
samodzielnej niezbędnej diagnozy 
pielęgniarskiej zgodnie z aktualną wiedzą 
teoretyczną i danymi klinicznymi oraz w 
zakresie planowania, organizowania i 
udzielania opieki pielęgniarskiej w 
ramach leczenia pacjentów na podstawie 
wiedzy i umiejętności zdobytych zgodnie z 
ust. 6 lit. a), b) i c);
b) kompetencje w zakresie efektywnej 
współpracy z innymi podmiotami służby 
zdrowia, w tym uczestniczenie w 
szkoleniach praktycznych personelu 
służby zdrowia na podstawie wiedzy i 
umiejętności zdobytych zgodnie z ust. 6 lit. 
d) i e); 
c) kompetencje w dziedzinie 
przekazywania wiedzy osobom, rodzinom i 
grupom na temat zdrowego trybu życia i
dbania o własne zdrowie na podstawie 
wiedzy i umiejętności zdobytych zgodnie z 
ust. 6 lit. a) i b).
d) kompetencje w zakresie samodzielnego 
podejmowania interwencji ratującej życie 
oraz wdrażania środków w przypadku 
kryzysów i katastrof;
e) kompetencje w zakresie niezależnego 
udzielania porad, instruowania i 
wspierania osób wymagających opieki i 
ich bliskich;
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f) kompetencje w zakresie samodzielnego 
zapewniania dobrej jakości opieki 
pielęgniarskiej i jej oceny;
g) kompetencje w zakresie 
porozumiewania się w sposób zrozumiały 
w miejscu pracy oraz współpracy z 
przedstawicielami innych zawodów służby 
zdrowia.”

Poprawka 104

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera d
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 58a w 
celu szczegółowego określenia:

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 58a w 
celu szczegółowego określenia:

a) odpowiedniej wiedzy w zakresie nauk z 
dziedziny pielęgniarstwa ogólnego, o 
której mowa w ust. 6 lit. a), zgodnie z 
postępem naukowym i technicznym oraz 
niezbędnych kompetencji, które powinny 
wynikać z tej wiedzy, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym oraz 
najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie 
edukacji;

a) odpowiedniej wiedzy w zakresie nauk z 
dziedziny pielęgniarstwa ogólnego, o 
której mowa w ust. 6 lit. a) i ust. 6a, 
zgodnie z postępem naukowym i 
technicznym oraz niezbędnych 
kompetencji, które powinny wynikać z tej 
wiedzy, zgodnie z postępem naukowym i 
technicznym oraz najnowszymi 
osiągnięciami w dziedzinie edukacji;

b) stopnia wystarczającego zrozumienia 
zagadnień, o których mowa w ust. 6 lit. a), 
i niezbędnych kompetencji wynikających z 
tego zrozumienia, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym oraz 
najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie 
edukacji; 

b) stopnia wystarczającego zrozumienia 
zagadnień, o których mowa w ust. 6 lit. a) i 
ust. 6a, i niezbędnych kompetencji 
wynikających z tego zrozumienia, zgodnie 
z postępem naukowym i technicznym oraz 
najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie 
edukacji;

c) stopnia wystarczającej wiedzy w 
zakresie zagadnień, o których mowa w ust.
6 lit. b), i niezbędnych kompetencji 
wynikających z tego zrozumienia, zgodnie 
z postępem naukowym i technicznym oraz 
najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie 
edukacji;

c) stopnia wystarczającej wiedzy w 
zakresie zagadnień, o których mowa w ust. 
6 lit. b) i ust. 6a, i niezbędnych 
kompetencji wynikających z tego 
zrozumienia, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym oraz 
najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie 
edukacji;
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d) odpowiedniego doświadczenia 
klinicznego, o którym mowa w ust. 6 lit. 
c), i niezbędnych kompetencji 
wynikających z tego odpowiedniego 
doświadczenia klinicznego, zgodnie z 
postępem naukowym i technicznym oraz 
najnowszymi osiągnięciami dziedzinie 
edukacji.

d) odpowiedniego doświadczenia 
klinicznego, o którym mowa w ust. 6 lit. c) 
i ust. 6a, i niezbędnych kompetencji 
wynikających z tego odpowiedniego 
doświadczenia klinicznego, zgodnie z 
postępem naukowym i technicznym oraz 
najnowszymi osiągnięciami dziedzinie 
edukacji.

Poprawka 105

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 23 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 33 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ust. 2 skreśla się;

Poprawka 106

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 23 – litera b
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie uznają 
dokumenty potwierdzające posiadanie 
kwalifikacji pielęgniarek wydane w Polsce 
pielęgniarkom, które przed dniem 1 maja 
2004 r. ukończyły kształcenie 
niespełniające minimalnych wymogów w 
zakresie kształcenia określonych w art. 31, 
potwierdzone dyplomem licencjackim 
uzyskanym na podstawie specjalnego 
programu kształcenia określonego w art. 
11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i 
położnej oraz niektórych innych ustaw 
(Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 
r., nr 92, poz. 885) oraz w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2010 
r. zmieniającym rozporządzenie Ministra 

3. Państwa członkowskie uznają 
dokumenty potwierdzające posiadanie 
kwalifikacji pielęgniarek wydane w Polsce 
pielęgniarkom, które przed dniem 1 maja 
2004 r. ukończyły kształcenie 
niespełniające minimalnych wymogów w 
zakresie kształcenia określonych w art. 31, 
potwierdzone dyplomem licencjackim 
uzyskanym na podstawie specjalnego 
programu kształcenia określonego w art. 
11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i 
położnej oraz niektórych innych ustaw 
(Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 
r., nr 92, poz. 885) oraz w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w 
sprawie szczegółowych warunków 
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Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie 
szczegółowych warunków prowadzenia 
studiów zawodowych na kierunku 
pielęgniarstwo lub położnictwo 
przeznaczonych dla pielęgniarek i 
położnych posiadających świadectwo 
dojrzałości i będących absolwentami 
liceów medycznych oraz medycznych 
szkół zawodowych kształcących w 
zawodzie pielęgniarki i położnej (Dziennik 
Ustaw z dnia 21 kwietnia 2010 r., nr 65, 
poz. 420) w celu potwierdzenia, że dana 
osoba posiada wiedzę i umiejętności 
porównywalne z tymi, jakie posiadają 
pielęgniarki posiadające kwalifikacje, które 
w przypadku Polski określono w 
załączniku V pkt 5.2.2.

prowadzenia studiów zawodowych na 
kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo 
przeznaczonych dla pielęgniarek i 
położnych posiadających świadectwo 
dojrzałości i będących absolwentkami 
liceów medycznych oraz medycznych 
szkół zawodowych kształcących w 
zawodzie pielęgniarki i położnej (Dziennik 
Ustaw z dnia 13 maja 2004 r., nr 110, poz. 
1170, z dalszymi zmianami), zastąpionym 
art. 55.2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 
zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dziennik Ustaw z dnia 23 sierpnia 2011 
r. nr 174, pos. 1039), i rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 
r. w sprawie szczegółowych warunków 
prowadzenia kursów na poziomie 
szkolnictwa wyższego na kierunku 
pielęgniarstwo lub położnictwo 
przeznaczonych dla pielęgniarek i 
położnych posiadających świadectwo 
dojrzałości i będących absolwentkami 
medycznych szkół średnich lub szkół 
pomaturalnych kształcących w zawodzie 
pielęgniarki i położnej (Dziennik Ustaw z 
dnia 6 lipca 2012 r., poz. 770) w celu 
potwierdzenia, że dana osoba posiada 
wiedzę i umiejętności porównywalne z 
tymi, jakie posiadają pielęgniarki 
posiadające kwalifikacje, które w 
przypadku Polski określono w załączniku 
V pkt 5.2.2.”;

Poprawka 107

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 24 – litera a
Dyrektywa 2005/36
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podstawowe kształcenie lekarsko-
dentystyczne obejmuje łącznie co najmniej 
pięć lat studiów teoretycznych i 
praktycznych prowadzonych w pełnym 
wymiarze godzin, co można również

2. Podstawowe kształcenie lekarsko-
dentystyczne obejmuje łącznie co najmniej 
pięć lat studiów prowadzonych w pełnym 
wymiarze godzin, co można dodatkowo
wyrazić przy pomocy równoważnych 
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wyrazić przy pomocy równoważnych 
punktów ECTS, obejmujących co najmniej 
program określony w załączniku V pkt 
5.3.1, odbywanych na uniwersytecie lub w 
szkole wyższej prowadzącej kształcenie na 
poziomie uznanym za równoważny lub pod 
nadzorem uniwersytetu.

punktów ECTS, stanowiących co najmniej 
5000 godzin zajęć teoretycznych i 
praktycznych oraz obejmujących co 
najmniej program określony w załączniku 
V pkt 5.3.1, odbywanych na uniwersytecie 
lub w szkole wyższej prowadzącej 
kształcenie na poziomie uznanym za 
równoważny lub pod nadzorem 
uniwersytetu.

Poprawka 108

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 25 – litera a
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 35 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specjalistyczne kursy lekarsko-
dentystyczne w pełnym wymiarze godzin 
trwają co najmniej trzy lata, co można 
również wyrazić przy pomocy 
równoważnych punktów ECTS, i są 
prowadzone pod nadzorem właściwych 
organów lub instytucji. Obejmują one 
osobisty udział lekarza dentysty 
odbywającego specjalistyczne kształcenie 
w działalności i wypełnianiu obowiązków 
danej placówki zdrowotnej.

Specjalistyczne kursy lekarsko-
dentystyczne w pełnym wymiarze godzin 
trwają co najmniej trzy lata, co można 
również dodatkowo wyrazić przy pomocy 
równoważnych punktów ECTS, i są 
prowadzone pod nadzorem właściwych 
organów lub instytucji. Obejmują one 
osobisty udział lekarza dentysty 
odbywającego specjalistyczne kształcenie 
w działalności i wypełnianiu obowiązków 
danej placówki zdrowotnej.

Poprawka 109

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 26 – litera a
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kształcenie lekarzy weterynarii obejmuje 
co najmniej pięcioletni okres studiów 
teoretycznych i praktycznych 
prowadzonych w pełnym wymiarze 
godzin, co można również wyrazić przy 
pomocy równoważnych punktów ECTS, w 

Kształcenie lekarzy weterynarii obejmuje 
co najmniej pięcioletni okres studiów 
teoretycznych i praktycznych 
prowadzonych w pełnym wymiarze 
godzin, co można również dodatkowo
wyrazić przy pomocy równoważnych 
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trakcie których realizowany jest co 
najmniej program określony w załączniku 
V pkt 5.4.1, odbywanych na uniwersytecie 
lub w szkole wyższej prowadzącej 
kształcenie na poziomie uznanym za 
równoważny lub pod nadzorem 
uniwersytetu.

punktów ECTS, w trakcie których 
realizowany jest co najmniej program 
określony w załączniku V pkt 5.4.1, 
odbywanych na uniwersytecie lub w szkole 
wyższej prowadzącej kształcenie na 
poziomie uznanym za równoważny lub pod 
nadzorem uniwersytetu.

Poprawka 110

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 26 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Odbycie przez daną osobę 
kształcenia weterynaryjnego 
gwarantuje, że uzyskała ona następującą 
wiedzę i umiejętności:
a) odpowiednią wiedzę naukową, na 
której opiera się działalność 
weterynarza;
b) odpowiednią wiedzę na temat budowy 
i czynności zwierząt zdrowych, ich 
hodowli, reprodukcji, higieny ogólnej, a 
także żywienia, włącznie z technologią 
stosowaną podczas produkcji i 
konserwacji żywności odpowiadającej 
ich potrzebom;
c) odpowiednią wiedzę na temat 
zachowania i ochrony zwierząt;
d) dostateczną znajomość przyczyn, 
natury, przebiegu, skutków, diagnostyki 
i leczenia chorób zwierzęcych, 
rozpatrywanych zarówno indywidualnie, 
jak i grupowo, w tym szczególną wiedzę 
na temat chorób, które mogą być 
przenoszone na człowieka;
e) dostateczną znajomość medycyny 
prewencyjnej;
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ea) niezbędne umiejętności w zakresie 
pobierania, pakowania, konserwacji i 
transportu próbek, w zakresie 
prowadzenia podstawowych analiz 
laboratoryjnych i interpretacji wyników 
analiz;
f) dostateczną znajomość higieny i 
technologii stosowanej w procesie 
uzyskiwania, produkcji oraz 
wprowadzania na rynek produktów 
spożywczych zwierzęcych lub 
pochodzenia zwierzęcego 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi, 
gwarantującą kompetencje niezbędne 
dla zrozumienia i wyjaśniania godnych 
naśladowania praktyk rolniczych w 
dziedzinie higieny, jak również do 
uczestnictwa w inspekcji sanitarnej 
przed i po uśmierceniu zwierzęcia;
fa) znajomość ogólnych zasad 
epidemiologii opisowej gwarantujących 
umiejętności niezbędne do uczestnictwa w 
badaniu epidemiologicznym;
fb) umiejętności niezbędne do 
uczestnictwa w programach profilaktyki i 
kontroli chorób odzwierzęcych, zakaźnych 
i nawracających;
fc) kompetencje niezbędne do 
odpowiedzialnego i rozsądnego 
stosowania produktów weterynaryjnych 
przeznaczonych do profilaktyki, leczenia, 
kontroli lub eliminowania czynników 
szkodliwych dla zwierząt lub chorób 
zwierzęcych w celu zapobieżenia 
zagrożeniom odporności, w tym 
odporności na antybiotyki, zapewnienia 
bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego i 
ochrony środowiska oraz zdrowia 
zwierząt;
fd) znajomość ograniczeń sanitarnych 
związanych z wywozem i przetwarzaniem 
zwłok zwierzęcych i odpadów klinicznych, 
które mogą być potencjalnie zakaźne oraz 
umiejętności niezbędne dla wykonywania 
czynności sterylizacji materiałów i 
dokonywania operacji chirurgicznych w 
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odpowiednich warunkach jałowości;
fe) umiejętności niezbędne do 
potwierdzenia stanu sanitarnego 
poszczególnych zwierząt lub grup zwierząt 
pod względem chorób przy poszanowaniu 
zasad etyki i deontologii; 
g) właściwa znajomość przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
wymienionych powyżej kwestii;
h) dostateczne doświadczenie kliniczne i 
praktyczne pod odpowiednim 
nadzorem.”

Poprawka 111

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 26 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26a) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 38a
Specjalności weterynaryjne
Komisja do dnia ...* sprawdza, czy oprócz 
specjalności medycznych i lekarsko-
dentystycznych zakresem stosowania 
dyrektywy 2005/36/WE powinny zostać 
objęte również specjalności 
weterynaryjne, jeżeli są one regulowane w 
przynajmniej jednej trzeciej państw 
członkowskich i w stosownym przypadku 
przedkłada wniosek legislacyjny.”
* Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata od 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka 112

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 28
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 41 – ustęp 1 – litery a–c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kształcenia w zakresie położnictwa 
prowadzonego w pełnym wymiarze godzin 
przez co najmniej trzy lata;

a) kształcenia w zakresie położnictwa 
prowadzonego w pełnym wymiarze godzin 
przez co najmniej trzy lata, co można 
dodatkowo wyrazić przy pomocy 
równoważnych punktów ECTS, 
obejmującego przynajmniej 4500 godzin 
nauczania teoretycznego i praktycznego, z 
czego przynajmniej jedną trzecią 
bezpośredniej praktyki klinicznej;

b) kształcenia w zakresie położnictwa 
prowadzonego w pełnym wymiarze godzin 
przez co najmniej dwa lata obejmującego 
co najmniej 3 600 godzin, pod warunkiem 
posiadania dokumentu potwierdzającego 
posiadanie kwalifikacji pielęgniarki 
odpowiedzialnej za opiekę ogólną, o 
którym mowa w załączniku V pkt 5.2.2;

b) kształcenia w zakresie położnictwa 
prowadzonego w pełnym wymiarze godzin 
przez co najmniej dwa lata, co można 
dodatkowo wyrazić przy pomocy 
równoważnych punktów ECTS,
obejmującego co najmniej 3 600 godzin, 
pod warunkiem posiadania dokumentu 
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną, o którym mowa w załączniku V 
pkt 5.2.2;

c) kształcenia w zakresie położnictwa 
prowadzonego w pełnym wymiarze godzin 
przez co najmniej 18 miesięcy 
obejmującego co najmniej 3 000 godzin, 
pod warunkiem posiadania dokumentu 
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną, o którym mowa w załączniku V 
pkt 5.2.2, po którym nastąpiła roczna 
praktyka zawodowa potwierdzona 
zaświadczeniem wydanym zgodnie z ust. 
2.”;

c) kształcenia w zakresie położnictwa 
prowadzonego w pełnym wymiarze godzin 
przez co najmniej 18 miesięcy, co można 
dodatkowo wyrazić przy pomocy 
równoważnych punktów ECTS,
obejmującego co najmniej 3 000 godzin, 
pod warunkiem posiadania dokumentu 
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną, o którym mowa w załączniku V 
pkt 5.2.2, po którym nastąpiła roczna 
praktyka zawodowa potwierdzona 
zaświadczeniem wydanym zgodnie z 
ust. 2.”;

Poprawka 113
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 28 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 42
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28a) Artykuł 42 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 42
Wykonywanie zawodu położnej
1. Bez uszczerbku dla ust. 2, przepisy 
niniejszej sekcji, stosuje się do 
autonomicznej działalności położnych 
określonych przez poszczególne państwa 
członkowskie i wykonywanych na 
podstawie tytułów zawodowych 
określonych w załączniku V, pkt. 5.5.2 .
2. Państwa członkowskie gwarantują 
położnym możliwość podjęcia i 
wykonywania przynajmniej 
następujących rodzajów działalności:
a) udzielanie wiarygodnych informacji i 
porad dotyczących zdrowia 
reprodukcyjnego kobiet, w tym na temat 
planowania rodziny;
b) rozpoznawanie ciąży, ocenianie i
nadzorowanie przebiegu ciąż 
normalnych, przeprowadzanie 
niezbędnych badań;
c) kierowanie na badania konieczne do 
jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży 
zagrożonej;
d) opracowanie kompleksowych 
programów przygotowania do 
rodzicielstwa i porodu;
e) opieka nad rodzącą i pomoc w czasie 
porodu i narodzin dziecka oraz 
monitorowanie płodu w macicy za 
pomocą właściwych środków klinicznych 
i technicznych;
f) przyjmowanie porodów naturalnych, 
w razie konieczności także z nacięciem 
krocza, zakładaniem szwów oraz porodu 
z położenia miednicowego;
g) rozpoznawanie u matki lub dziecka 
objawów nieprawidłowości 
wymagających skierowania do 
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wyspecjalizowanego pracownika służby
zdrowia oraz, w miarę potrzeby, 
asystowanie mu; podejmowanie 
koniecznych działań nagłych pod 
nieobecność lekarza, w szczególności 
ręcznego wydobycia łożyska a następnie, 
w razie potrzeby, ręcznego zbadania 
macicy;
h) badanie noworodków i opieka nad 
nimi, podejmowanie w razie potrzeby 
wszelkich niezbędnych działań, w tym, w 
koniecznych przypadkach, 
natychmiastowej reanimacji;
i) opieka i czuwanie nad matką w 
okresie poporodowym oraz udzielanie 
matce wszelkich niezbędnych porad na 
temat opieki nad noworodkiem, aby 
umożliwić jej stworzenie optymalnych 
warunków dla rozwoju noworodka;
j) prowadzenie leczenia zaleconego przez 
lekarza oraz przepisywanie produktów 
leczniczych, które mogą być niezbędne w 
ramach praktyki zawodowej położnej;
k) sporządzanie wszelkich koniecznych 
dokumentów klinicznych i prawnych.”

Poprawka 114

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 29 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 43 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) W art. 43 skreśla się ust. 3;

Poprawka 115

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 29 b (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 43 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29b) art. 43 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Państwa członkowskie uznają 
dokumenty potwierdzające posiadanie 
kwalifikacji położnych wydane w Polsce 
położnym, które przed dniem 1 maja 
2004 r. ukończyły kształcenie 
niespełniające minimalnych wymogów w 
zakresie kształcenia określonych w 
art. 40, potwierdzone dyplomem 
licencjackim uzyskanym na podstawie 
specjalnego programu kształcenia 
określonego w art. 11 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o 
zawodach pielęgniarki i położnej oraz 
niektórych innych ustaw (Dziennik 
Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r., nr 92, 
poz. 885) oraz w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. 
w sprawie szczegółowych warunków 
prowadzenia studiów zawodowych na 
kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo 
przeznaczonych dla pielęgniarek i 
położnych posiadających świadectwo 
dojrzałości i będących absolwentkami 
liceów medycznych oraz medycznych 
szkół zawodowych kształcących w 
zawodzie pielęgniarki i położnej 
(Dziennik Ustaw z dnia 13 maja 2004 r.,
nr 110, poz. 1170, z dalszymi zmianami), 
zastąpionym art. 55.2 ustawy z dnia 15 
lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i 
położnej (Dziennik Ustaw z dnia 23 
sierpnia 2011 r. nr 174, pos. 1039), i 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
14 czerwca 2012 r. w sprawie 
szczegółowych warunków prowadzenia 
kursów na poziomie szkolnictwa wyższego 
na kierunku pielęgniarstwo lub 
położnictwo przeznaczonych dla 
pielęgniarek i położnych posiadających 
świadectwo dojrzałości i będących 
absolwentkami medycznych szkół 
średnich lub szkół pomaturalnych 
kształcących w zawodzie pielęgniarki i 
położnej (Dziennik Ustaw z dnia 6 lipca 
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2012 r., poz. 770) w celu potwierdzenia, 
że dana osoba posiada wiedzę i 
umiejętności porównywalne z tymi, jakie 
posiadają położne posiadające 
kwalifikacje, które w przypadku Polski 
określono w załączniku V pkt 5.2.2.”;

Poprawka 116

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 30 – litera a
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji farmaceuty potwierdza 
odbycie kształcenia trwającego co najmniej 
pięć lat, co można również wyrazić przy 
pomocy równoważnych punktów ECTS, i 
obejmującego przynajmniej:

Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji farmaceuty potwierdza 
odbycie kształcenia trwającego co najmniej 
pięć lat, co można również dodatkowo
wyrazić przy pomocy równoważnych 
punktów ECTS, i obejmującego 
przynajmniej:

Poprawka 117
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 30 – litera a
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 44 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) na koniec kształcenia teoretycznego i 
praktycznego, sześciomiesięczną praktykę 
w ogólnodostępnej aptece lub w szpitalu, 
pod nadzorem oddziału farmaceutycznego 
tego szpitala.

b) na koniec lub w trakcie kształcenia 
teoretycznego i praktycznego, 
sześciomiesięczną praktykę w 
ogólnodostępnej aptece lub w szpitalu, pod 
nadzorem oddziału farmaceutycznego tego 
szpitala

Poprawka 118
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 31 
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 45 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) w art. 45 ust. 2 dodaje się lit. h) w 
brzmieniu:

(31) art. 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Państwa członkowskie gwarantują 
osobom posiadającym dyplom 
zawodowy farmaceuty na poziomie 
uniwersyteckim lub poziomie 
uznawanym za równoważny, spełniający 
warunki określone w art. 44 - w 
stosownych przypadkach pod 
warunkiem posiadania dodatkowego 
stażu zawodowego - możliwość 
podejmowania i wykonywania co 
najmniej następujących czynności:
a) sporządzanie formy farmaceutycznej 
produktów leczniczych;
b) wytwarzanie i testowanie produktów 
leczniczych;
c) testowanie produktów leczniczych w 
laboratorium przeznaczonym do tego 
celu;
d) składowanie, utrzymanie i 
dystrybucję produktów leczniczych w 
obrocie hurtowym;
e) zaopatrywanie, sporządzanie, 
testowanie, składowanie i wydawanie 
bezpiecznych i dobrych jakościowo 
produktów leczniczych w ogólnie 
dostępnych aptekach;
f) sporządzanie, testowanie, składowanie 
i wydawanie produktów leczniczych w 
szpitalach;
g) prowadzenie leczenia 
farmakologicznego oraz udzielanie 
informacji i porad na temat produktów 
leczniczych i zagadnień związanych ze 
zdrowiem, we współpracy ze specjalistami 
medycznymi;

h) zgłaszanie właściwym organom 
niepożądanych reakcji na produkty 

h) zgłaszanie właściwym organom 
niepożądanych reakcji na produkty 
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lecznicze. lecznicze;
ha) zindywidualizowane wsparcie dla 
pacjentów samodzielnie stosujących leki;
hb) zaangażowanie w oficjalne kampanie 
na rzecz promocji zdrowia.”

Poprawka 119
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Article 46 – paragraph 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kształcenie architekta musi trwać co 
najmniej sześć lat, co można również 
wyrazić przy pomocy równoważnych 
punktów ECTS. Kształcenie w danym 
państwie członkowskim obejmuje jeden z 
następujących elementów:

1. Kształcenie architekta obejmuje:

a) co najmniej czteroletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie 
lub w porównywalnej instytucji 
oświatowej zakończone zdaniem 
egzaminu na poziomie uniwersyteckim 
oraz co najmniej dwuletnie płatne 
praktyki;

a) co najmniej pięcioletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie 
lub w porównywalnej instytucji 
oświatowej. Powyższe kształcenie powinno 
być zakończone pomyślnym zdaniem 
egzaminu na poziomie uniwersyteckim 
lub

b) co najmniej pięcioletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie 
lub w porównywalnej instytucji 
oświatowej zakończone zdaniem egzaminu 
na poziomie uniwersyteckim oraz co 
najmniej roczne płatne praktyki.

b) co najmniej czteroletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie 
lub w porównywalnej instytucji 
oświatowej zakończone zdaniem egzaminu 
na poziomie uniwersyteckim wraz z 
zaświadczeniem potwierdzającym 
pomyślne ukończenie dwuletnich praktyk 
zgodnie z ust. 5.

Poprawka 120

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatne praktyki muszą odbywać się w 
państwie członkowskim pod nadzorem 
osoby wykazującej odpowiednie 
gwarancje pod względem zdolności do 
zapewnienia kształcenia praktycznego.
Muszą zostać podjęte po zakończeniu 
studiów, o których mowa w ust. 1. 
Ukończenie płatnych praktyk musi zostać 
poświadczone w świadectwie 
towarzyszącym dokumentowi 
potwierdzającemu posiadanie kwalifikacji.

3. Praktyki muszą odbywać się w państwie 
członkowskim pod nadzorem architekta,
osoby lub instytucji, która została 
zatwierdzona w tym celu przez właściwy 
organ, który odpowiednio sprawdził, czy 
są oni zdolni do prowadzenia kształcenia 
praktycznego. Ukończenie praktyk musi 
zostać poświadczone w świadectwie 
wydanym przez właściwy organ,
towarzyszącym oficjalnemu dokumentowi 
potwierdzającemu posiadanie kwalifikacji.

Poprawka 121

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 35
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 49 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego artykułu „wspólne 
ramy kształcenia” oznaczają wspólny 
zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji 
niezbędnych do wykonywania określonego 
zawodu. Do celów dostępu do tego zawodu 
i jego wykonywania państwo członkowskie 
przyznaje dokumentowi potwierdzającemu 
posiadanie kwalifikacji zdobytych w 
oparciu o takie ramy taki sam skutek na 
swoim terytorium jak dokumentowi 
potwierdzającemu posiadanie kwalifikacji, 
który samo wydaje, pod warunkiem, że 
takie ramy spełniają kryteria określone w 
ust. 2. Kryteria te są zgodne ze 
specyfikacjami, o których mowa w ust. 3.

1. Do celów niniejszego artykułu „wspólne 
ramy kształcenia” oznaczają wspólny 
zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji 
niezbędnych do wykonywania określonego 
zawodu lub podyplomową specjalizację w 
zawodzie regulowanym na podstawie 
tytułu III rozdział III. Wymogi mogą 
obejmować liczbę punktów ECTS, lecz 
same punkty ECTS nie stanowią jedynych 
kryteriów. Do celów dostępu do tego 
zawodu i jego wykonywania państwo 
członkowskie przyznaje dokumentowi 
potwierdzającemu posiadanie kwalifikacji 
zdobytych w oparciu o takie ramy taki sam 
skutek na swoim terytorium jak 
dokumentowi potwierdzającemu 
posiadanie kwalifikacji, który samo 
wydaje, pod warunkiem, że takie ramy 
spełniają kryteria określone w ust. 2. 
Kryteria te są zgodne ze specyfikacjami, o 
których mowa w ust. 3.
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Poprawka 122

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 35
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 49 a – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dany zawód jest już regulowany w co 
najmniej jednej trzeciej wszystkich państw 
członkowskich;

b) wykonywanie zawodu i/lub kształcenie 
otwierające dostęp do zawodu jest 
regulowane w co najmniej jednej trzeciej 
wszystkich państw członkowskich;

Poprawka 123

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 35
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 49 a – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspólny zasób wiedzy, umiejętności i 
kompetencji obejmuje wiedzę, 
umiejętności i kompetencje określone w 
systemach kształcenia i szkolenia 
mających zastosowanie w co najmniej 
jednej trzeciej wszystkich państw 
członkowskich;

c) wspólny zasób wiedzy, umiejętności i 
kompetencji obejmuje wiedzę, 
umiejętności i kompetencje określone w 
systemach kształcenia i szkolenia 
mających zastosowanie w co najmniej 
jednej trzeciej wszystkich państw 
członkowskich; w tym kontekście nie ma 
znaczenia, czy wiedza, umiejętności i 
kompetencje zostały nabyte w ramach 
kształcenia ogólnego na uniwersytecie lub 
w instytucji szkolnictwa wyższego czy w 
ramach kształcenia zawodowego;

Poprawka 124

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 35
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 49 a – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wiedza, umiejętności i kompetencje na d) wiedza, umiejętności i kompetencje na 
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potrzeby takich wspólnych ram kształcenia 
odnoszą się do poziomów przewidzianych 
w europejskich ramach kwalifikacji 
określonych w załączniku II do zalecenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ustanowienia europejskich ram 
kwalifikacji dla uczenia się przez całe 
życie (*);

potrzeby takich wspólnych ram kształcenia 
odnoszą się do poziomów kwalifikacji 
określonych w art. 11;

Poprawka 125

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 35
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 49 a – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dany zawód nie jest objęty innymi 
wspólnymi ramami kształcenia ani nie jest 
już regulowany na podstawie tytułu III 
rozdział III;

e) dany zawód lub podyplomowa 
specjalizacja w zawodzie regulowanym na 
podstawie tytułu III rozdział III nie są
objęte innymi wspólnymi ramami 
kształcenia ani nie są już regulowane na 
podstawie tytułu III rozdział III

Poprawka 126

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 35
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 49 a – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspólne ramy kształcenia przygotowano 
w następstwie przejrzystego, należytego 
procesu obejmującego współpracę z 
zainteresowanymi stronami pochodzącymi 
z państw członkowskich, w których dany 
zawód nie jest regulowany;

f) wspólne ramy kształcenia przygotowano 
w następstwie przejrzystego, należytego 
procesu, co oznacza, że inicjatywy w tym 
zakresie są publikowane i podejmowane w 
ścisłej współpracy z organizacjami 
zawodowymi i innymi przedstawicielami, 
obejmującego, w stosownych przypadkach, 
współpracę z zainteresowanymi stronami 
pochodzącymi także z państw 
członkowskich, w których dany zawód nie 
jest regulowany;
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Poprawka 127

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 35
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 49 a – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wspólne ramy kształcenia zapewniają 
obywatelom każdego państwa 
członkowskiego dostęp do uzyskania 
kwalifikacji na podstawie tych ram bez 
konieczności członkostwa ani rejestracji w 
jakiejkolwiek organizacji zawodowej.

g) wspólne ramy kształcenia zapewniają 
obywatelom każdego państwa 
członkowskiego dostęp do uzyskania 
kwalifikacji na podstawie tych ram bez 
uprzedniej konieczności członkostwa ani 
rejestracji w jakiejkolwiek organizacji 
zawodowej.

Poprawka 128

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 35 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 49 a – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

35a) w art. 49a dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„2a. Komisja rozważa sugestie i projekty 
dokumentów przedstawione przez 
stowarzyszenia zawodowe i państwa 
członkowskie w celu ustalenia, czy 
spełniają one warunki określone w ust. 2, 
oraz wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do oceny ewentualnych 
skutków wprowadzenia wspólnych ram 
kształcenia i wskazania instytucji, którym 
można zaproponować takie ramy. W tym 
kontekście państwa członkowskie 
rozważają, czy i w jakim zakresie możliwe 
jest zaproponowanie takich wspólnych 
ram jako części kształcenia ogólnego na 
uniwersytecie lub w instytucji szkolnictwa 
wyższego lub jako części kształcenia 
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zawodowego.”

Poprawka 129

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 35 b (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 49 b – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

35b) w art. 49a dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„3a. Wymiana informacji między 
właściwymi organami różnych państw 
członkowskich zgodnie z niniejszym 
artykułem odbywa się za pomocą systemu 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI).”

Poprawka 130

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 38
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie zapewnia 
przeprowadzanie wszelkich kontroli
znajomości języka przez właściwy organ
po podjęciu decyzji, o których mowa w art. 
4d, art. 7 ust. 4 i art. 51 ust. 3, i jeżeli 
istnieje poważna i konkretna wątpliwość co 
do wystarczającej znajomości języka przez 
specjalistę w odniesieniu do działalności 
zawodowej, którą ta osoba zamierza 
wykonywać.

Państwo członkowskie zapewnia 
przeprowadzanie kontroli znajomości 
języka pod nadzorem właściwego organu
po podjęciu decyzji, o których mowa w 
art. 4d, art. 7 ust. 4 i art. 51 ust. 3, i jeżeli 
istnieje poważna i konkretna wątpliwość co 
do wystarczającej znajomości języka przez 
specjalistę w odniesieniu do działalności 
zawodowej, którą ta osoba zamierza 
wykonywać. W przypadku braku 
właściwego organu zajmującego się 
określonym zawodem państwa 
członkowskie zapewniają istnienie 
uznanego organu, który może 
skontrolować znajomość języka. 

W przypadku zawodów, które mają wpływ W przypadku zawodów, które mają wpływ 
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na bezpieczeństwo pacjentów, państwa 
członkowskie mogą udzielić właściwym 
organom prawa do przeprowadzania
kontroli znajomości języka obejmującej 
wszystkich zainteresowanych specjalistów, 
jeżeli wyraźnie wymaga tego krajowy 
system opieki zdrowotnej lub, w 
przypadku specjalistów pracujących na 
własny rachunek nienależących do 
krajowego systemu opieki zdrowotnej, 
jeżeli wyraźnie wymagają tego krajowe 
organizacje reprezentujące pacjentów.

na zdrowie publiczne lub bezpieczeństwo 
pacjentów, kontrole znajomości języka 
obejmujące wszystkich zainteresowanych 
specjalistów mogą być organizowane pod 
nadzorem właściwego organu. 

Ta kontrola znajomości języka jest 
przeprowadzana po uznaniu kwalifikacji 
zawodowych, lecz przed przyznaniem 
dostępu do danego zawodu.

Wszelka kontrola znajomości języka 
ogranicza się do znajomości jednego z 
języków urzędowych państwa 
członkowskiego zgodnie z wyborem 
zainteresowanej osoby, jest proporcjonalna 
do działalności, która ma być prowadzona, 
i bezpłatna dla specjalisty. Zainteresowana 
osoba może się odwołać od takich kontroli 
do sądów krajowych.

Kontrola znajomości języka ogranicza się 
do znajomości jednego z języków 
urzędowych miejsca, w którym 
wnioskodawca zamierza prowadzić 
działalność lub świadczyć usługi zgodnie z 
wyborem zainteresowanej osoby, jest 
proporcjonalna do działalności, która ma 
być prowadzona, i bezpłatna dla 
specjalisty. Należy uwzględnić 
dostarczane przez specjalistów dokumenty 
poświadczające znajomość języka. 
Zainteresowana osoba może się odwołać 
od takich kontroli do sądów krajowych.

Poprawka 131

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 39
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 55 a – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznanie płatnych praktyk Uznanie praktyk

Poprawka 132

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 39



RR\927072PL.doc 81/209 PE494.470v02-00

PL

Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 55 a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zezwolenia na podjęcie zawodu 
regulowanego rodzime państwo 
członkowskie uznaje płatne praktyki 
odbyte w innym państwie członkowskim i 
poświadczone przez właściwy organ tego 
państwa członkowskiego.

W celu zezwolenia na podjęcie zawodu 
regulowanego rodzime państwo 
członkowskie uznaje praktyki odbyte w 
innym państwie członkowskim i 
poświadczone przez właściwy organ tego 
państwa członkowskiego. Państwa 
członkowskie mogą ograniczyć 
maksymalną długość praktyk w innym 
państwie członkowskim. Uznanie praktyk 
nie zastępuje egzaminu, który należy zdać 
w celu uzyskania dostępu do danego 
zawodu.

Poprawka 133

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 a – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy danego państwa 
członkowskiego informują właściwe 
organy wszystkich pozostałych państw 
członkowskich i Komisję o tożsamości 
specjalisty, wobec którego organy lub sądy 
krajowe wydały zakaz, nawet tymczasowo, 
prowadzenia na terytorium tego państwa 
członkowskiego następujących rodzajów 
działalności zawodowej:

1. Właściwe organy danego państwa 
członkowskiego informują właściwe 
organy wszystkich pozostałych państw 
członkowskich i Komisję o tożsamości 
specjalisty, wobec którego organy lub sądy 
krajowe wydały zakaz lub ograniczenie, 
nawet tymczasowo, prowadzenia na 
terytorium tego państwa członkowskiego 
następujących rodzajów działalności 
zawodowej:

Poprawka 134

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) lekarza ogólnego posiadającego
dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji, o którym mowa w załączniku 
V pkt 5.1.4;

a) lekarzy posiadających dokument 
potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o 
którym mowa w załączniku V pkt 5.1.1, 
5.1.3 i 5.1.4;

Poprawka 135

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) lekarza specjalisty posiadającego tytuł, 
o którym mowa w załączniku V pkt 5.1.3;

skreślony

Poprawka 136

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) sektorowych zawodów, które 
podlegają uznawaniu kwalifikacji zgodnie 
z art. 10;

Poprawka 137

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) zawodów, które nie wchodzą w zakres 
dyrektywy 2006/123/WE i mają wpływ na 
zdrowie i bezpieczeństwo publiczne; 
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Poprawka 138

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) specjalistów podlegających ogólnemu 
systemowi uznawania kwalifikacji na 
mocy tytułu III rozdziału I i II, którzy 
mają wpływ na bezpieczeństwo pacjentów;

Poprawka 139

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 a – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym, wysyła się najpóźniej w 
terminie trzech dni od daty przyjęcia 
decyzji o zakazie wykonywania 
działalności zawodowej przez danego 
specjalistę.

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym, wysyła się najpóźniej w 
terminie 48 godzin od daty przyjęcia 
decyzji o ograniczeniu lub zakazie 
wykonywania działalności zawodowej 
przez danego specjalistę za pomocą 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI).

Poprawka 140

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 a – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ustęp 1 ma zastosowanie również do 
wymiany informacji w przypadku 
wnioskodawców uznanych za winnych 
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przedstawiania niezgodnych z prawdą 
informacji, w tym fałszywych dokumentów 
potwierdzających szkolenie, kształcenie 
lub doświadczenie zawodowe.

Poprawka 141

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów wymiany informacji na 
podstawie ust. 1 i 2 dane osobowe 
przetwarza się zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE i dyrektywą 2002/58/WE. 
Przetwarzanie danych osobowych przez 
Komisję jest prowadzone zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

3. Do celów wymiany informacji na 
podstawie ust. 1 i 2 dane osobowe 
przetwarza się zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE i dyrektywą 2002/58/WE. 
Przetwarzanie danych osobowych przez 
Komisję jest prowadzone zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. W 
każdym przypadku informacje zawarte w 
ostrzeżeniu ograniczają się do tożsamości 
specjalisty, daty wydania ostrzeżenia oraz, 
w stosownych przypadkach, okresu 
ograniczenia lub zakazu.

Poprawka 142

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42 
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 a – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Ostrzeżenia i ich treść otrzymane od 
innych państw członkowskich, właściwych 
organów i stowarzyszeń zawodowych 
pozostają poufne, chyba że dane są 
podawane do wiadomości publicznej 
zgodnie z prawem krajowym państwa 
członkowskiego wysyłającego ostrzeżenie.
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Poprawka 143

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42 
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 a – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Dane dotyczące ostrzeżeń mogą 
pozostać w systemie IMI wyłącznie przez 
okres ich aktualności.

Poprawka 144

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42 
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 a – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Ostrzeżenia są usuwane w ciągu 24 
godzin od daty przyjęcia decyzji o 
odwołaniu.

Poprawka 145

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w 
celu stosowania mechanizmu ostrzegania. 
Akt wykonawczy zawiera przepisy 
dotyczące właściwych organów 
uprawnionych do wysyłania lub 
przyjmowania ostrzeżeń, a także dotyczące 
uzupełniania ostrzeżeń dodatkowymi 
informacjami, wycofywania i zamykania 
ostrzeżeń, praw dostępu do danych, 
sposobów sprostowywania informacji 
zawartych w ostrzeżeniach oraz środków 

5. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w 
celu stosowania mechanizmu ostrzegania. 
Akt wykonawczy zawiera przepisy 
dotyczące właściwych organów 
uprawnionych do wysyłania lub 
przyjmowania ostrzeżeń, a także dotyczące 
uzupełniania ostrzeżeń dodatkowymi 
informacjami, wycofywania i zamykania 
ostrzeżeń, praw dostępu do danych, 
sposobów sprostowywania informacji 
zawartych w ostrzeżeniach oraz środków 
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mających na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa przetwarzania danych i 
okresów zatrzymywania. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
58.

mających na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa przetwarzania danych i 
okresów zatrzymywania. Przedmiotowe 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 58.

Poprawka 146

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 43
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 57 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
dostępność w internecie i regularną 
aktualizację w pojedynczych punktach 
kontaktowych następujących informacji:

1. Państwa członkowskie zapewniają 
dostępność w internecie i regularną 
aktualizację we właściwych organach lub 
w pojedynczych punktach kontaktowych, 
które posiadają wyspecjalizowany 
personel pomocniczy w celu udzielania 
porad obywatelom, w tym porad 
udzielanych osobiście, następujących 
informacji:

Poprawka 147

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 43
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 57 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykazu zawodów regulowanych w 
rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) w państwie 
członkowskim, w tym danych 
kontaktowych właściwych organów ds. 
poszczególnych zawodów regulowanych i 
danych kontaktowych ośrodka wsparcia, o 
którym mowa w art. 57b;

a) wykazu zawodów regulowanych w 
rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) w państwie 
członkowskim, w tym danych 
kontaktowych właściwych organów ds. 
poszczególnych zawodów regulowanych i 
danych kontaktowych ośrodka wsparcia i 
punktów kontaktowych, o których mowa 
w art. 57b;
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Poprawka 148
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 43
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 57 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
informacje, o których mowa w ust. 1, były 
udzielane w sposób jasny i zrozumiały dla 
użytkowników, były łatwo dostępne na 
odległość i drogą elektroniczną oraz aby 
były aktualizowane.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
informacje, o których mowa w ust. 1, były 
udzielane w sposób jasny i zrozumiały dla 
użytkowników, były łatwo dostępne na 
odległość i drogą elektroniczną oraz aby 
były aktualizowane w jak najkrótszym 
czasie.

Poprawka 149

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 43
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 57 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
pojedyncze punkty kontaktowe oraz 
właściwe organy odpowiadały możliwie 
najszybciej na wszelkie wnioski o 
udzielenie informacji kierowane do 
pojedynczych punktów kontaktowych. W 
tym celu mogą one również przekazywać 
wnioski o udzielenie informacji do 
ośrodków wsparcia, o których mowa w art. 
57b, i informować zainteresowanych 
obywateli.

3. Państwa członkowskie muszą 
dopilnować, aby wnioski o udzielenie
informacji kierowane do pojedynczych 
punktów kontaktowych i właściwych 
organów były rozpatrywane możliwie 
najszybciej. W tym celu mogą one również 
przekazywać wnioski o udzielenie 
informacji do ośrodków wsparcia, o 
których mowa w art. 57b, i informować 
zainteresowanych obywateli.

Poprawka 150
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 43
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 57 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują środki wspierające, aby 
zapewnić udostępnianie przez pojedyncze 
punkty kontaktowe informacji 
wymienionych w ust. 1 w innych językach 
urzędowych Unii. Nie ma to wpływu na 
ustawodawstwo państw członkowskich 
dotyczące stosowania języków na ich 
terytoriach.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Poprawka 151

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 44
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 57 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość łatwego spełnienia wszystkich 
wymogów, przeprowadzenia procedur i 
dopełnienia formalności związanych z 
kwestiami objętymi zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy na odległość i drogą 
elektroniczną, za pośrednictwem 
odpowiedniego pojedynczego punktu 
kontaktowego.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość łatwego spełnienia wszystkich
wymogów, przeprowadzenia procedur i 
dopełnienia formalności związanych z 
kwestiami objętymi zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy na odległość i drogą 
elektroniczną, za pośrednictwem 
odpowiedniego pojedynczego punktu 
kontaktowego, jeżeli wchodzą one w 
zakres dyrektywy 2005/36/WE.

Poprawka 152

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 44
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 57 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszystkie procedury przeprowadza się 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
2006/123/WE dotyczącymi pojedynczych 
punktów kontaktowych. Bieg wszelkich 

4. Wszystkie procedury przeprowadza się 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
2006/123/WE dotyczącymi pojedynczych 
punktów kontaktowych. Bieg wszelkich 
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terminy, których państwa członkowskie 
muszą przestrzegać przy przeprowadzaniu 
procedur i dopełnianiu formalności 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
rozpoczyna się w momencie złożenia 
wniosku przez obywatela w pojedynczym 
punkcie kontaktowym.

terminów, których państwa członkowskie 
muszą przestrzegać przy przeprowadzaniu 
procedur i dopełnianiu formalności 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
rozpoczyna się w momencie złożenia 
kompletnego wniosku przez obywatela do 
właściwego organu za pośrednictwem 
pojedynczego punktu kontaktowego.

Poprawka 153

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 45
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 57 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
nie później niż w dniu [wstawić datę –
termin transpozycji] ośrodek wsparcia, 
którego zadaniem jest udzielanie 
obywatelom i ośrodkom w innych 
państwach członkowskich pomocy w 
zakresie uznawania kwalifikacji 
zawodowych przewidzianego w niniejszej 
dyrektywie, w tym informacji na temat 
przepisów krajowych regulujących zawody 
oraz ich wykonywanie, na temat prawa 
socjalnego i w stosownych przypadkach 
zasad etyki zawodowej.

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
do dnia ...* ośrodek wsparcia, którego 
zadaniem jest udzielanie obywatelom i 
ośrodkom w innych państwach 
członkowskich pomocy w zakresie 
uznawania kwalifikacji zawodowych 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie, w 
tym informacji na temat przepisów 
krajowych regulujących zawody oraz ich 
wykonywanie, na temat prawa socjalnego i 
w stosownych przypadkach zasad etyki 
zawodowej. Ponadto jeżeli państwo 
członkowskie uzna to za stosowne, ośrodki 
wsparcia mogą świadczyć usługi wsparcia 
właściwemu organowi na wstępnym etapie 
w zakresie przygotowywania dokumentacji 
wymaganej do uzyskania legitymacji 
zawodowej i przetwarzania tej 
dokumentacji zgodnie z art. 4a ust. 5 i 
art. 4b ust. 2a.
____________________

* Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata od 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
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Poprawka 154

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 46
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 58 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspiera Komitet ds. Uznawania 
Kwalifikacji Zawodowych. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

1. Komisję wspiera Komitet ds. Uznawania 
Kwalifikacji Zawodowych, zapewniając 
odpowiednią reprezentację i odpowiednie 
konsultacje z udziałem ekspertów na 
poziomie zarówno unijnym, jak i 
krajowym. Komitet ten jest komitetem w 
rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 
182/2011.

Poprawka 155

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 47 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 58 a – ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- 1. Komisja, sporządzając akty 
delegowane, obowiązana jest 
skonsultować się z zainteresowanymi 
stronami, o może obejmować właściwe 
organy, stowarzyszenia zawodowe, 
organizacje naukowe, środowiska 
akademickie i partnerów społecznych.

Poprawka 156

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 48
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 59 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia [wstawić datę – koniec okresu 1. Do dnia …* państwa członkowskie 
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transpozycji] państwa członkowskie 
przekazują Komisji wykaz zatwierdzonych 
zawodów regulowanych zgodnie z ich 
prawem krajowym. Każda zmiana 
wprowadzona w tym wykazie zawodów
regulowanych jest również niezwłocznie 
zgłaszana Komisji. Komisja ustanawia i 
prowadzi ogólnodostępną bazę danych 
zawierającą takie informacje.

przekazują Komisji wykaz zatwierdzonych 
zawodów regulowanych na ich terytorium. 
Każda zmiana wprowadzona w tym 
wykazie zawodów regulowanych jest 
również niezwłocznie zgłaszana Komisji. 
Komisja ustanawia i prowadzi 
ogólnodostępną bazę danych zawodów 
regulowanych, zawierającą ogólny opis 
działalności wiążącej się z danym 
zawodem.

____________________

* Dz.U.: proszę wstawić datę: jeden rok od 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka 157

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 48
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 59 – ustęp 2 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymogi muszą być uzasadnione 
nadrzędnym względem związanym z 
interesem publicznym;

b) wymogi muszą być uzasadnione 
nadrzędnymi względami podyktowanymi 
interesem ogólnym.

Poprawka 158
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 48 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 60 – ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

48a) W art. 60 ust. 1 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Od dnia [wstawić datę] powyższe 
statystyczne podsumowanie podjętych 
decyzji obejmuje również decyzje o 
odrzuceniu wniosku o przyznanie dostępu 
częściowego, przyjęte zgodnie z art. 4f 
ust. 2.” 
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Poprawka 159
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 48 b (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 60 – ustępy 3 do 6 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

48b) W artykule 60 dodaje się następujące 
ustępy:
„3. Nie później niż …* Komisja sporządza 
sprawozdanie w sprawie europejskiej 
legitymacji zawodowej jako instrumentu 
sprzyjającego mobilności. Sprawozdaniu 
temu może w stosownym przypadku 
towarzyszyć wniosek legislacyjny.
4. Do dnia …** Komisja przyjmuje 
wniosek legislacyjny przewidujący 
dostosowanie do pięciu poziomów 
określonych w art. 11 z ośmioma 
poziomami europejskich ram kwalifikacji 
oraz włączenie Europejskiego systemu 
transferu punktów do dorobku 
wspólnotowego.
5. Do dnia …*** Komisja przedkłada 
sprawozdanie w sprawie celowości 
utrzymania przepisów szczególnych 
przewidzianych  w art. 33 ust. 3 i art. 33a.
6. Do dnia …**** i  co trzy lata od tego 
dnia Komisja przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie wyników systematycznego 
przeglądu przepisów załącznika V do 
niniejszej dyrektywy, zgodnie z celami i 
wymogami dostosowań przewidzianych w 
art. 24 ust. 4, art. 25 ust. 5, art. 26 ust. 2, 
art. 31 ust. 2 i 7, art. 34 ust. 2 i 4, art. 35 
ust. 4, art. 38 ust. 1 i 4, art. 40 ust. 1 i 4, 
art. 44 ust. 2 i 4 oraz art. 46 ust. 4.” 
____________________

* Dz.U.: proszę wstawić datę: trzy lata od 
daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
** Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
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*** Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
**** Dz.U.: proszę wstawić datę: data 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
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UZASADNIENIE

Mobilność zawodowa jest kluczem do konkurencyjności i zatrudnienia w Europie oraz 
stanowi integralną część strategii Europa 2020 i Aktu o jednolitym rynku. Niemniej jednak 
pozostaje ona ograniczona ze względu na brak prostych i jasnych zasad uznawania 
kwalifikacji zawodowych, chociaż europejskie ramy prawne istnieją od lat 70. W 
konsekwencji większość wniosków o pomoc składanych przez obywateli do ośrodków 
wsparcia „Solvit” dotyczy trudności związanych z uznaniem kwalifikacji w celu 
wykonywania zawodu w innym państwie członkowskim Unii.

Ciągle jeszcze trzeba zabiegać o korzystanie z podstawowego prawa do swobodnego 
przemieszczania się i niniejszy wniosek legislacyjny powinien włączyć się w ten proces, 
upraszczając procedury dla obywateli pragnących się przemieszczać, jednocześnie 
zapewniając wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa dla konsumentów, pacjentów, 
pracowników i wszystkich obywateli UE i poprawiając zaufanie między państwami 
członkowskimi.

Uproszczenie procedur i budowanie zaufania wymagają również systematycznego 
dostosowywania wspólnych wymogów w zakresie kształcenia w przypadku zawodów 
korzystających z automatycznego uznawania kwalifikacji, a docelowo zwiększenia liczby 
tych zawodów, stanowiących tylko 7 z ponad 800 zawodów regulowanych w UE. 

Zaproponowane działania skonstruowano równolegle do działań zapoczątkowanych przez 
proces boloński, który stopniowo i w elastyczny sposób zbliża kryteria i definicje kształcenia, 
pozostawiając państwom członkowskim i zainteresowanym instytucjom pełną swobodę 
decyzji w zakresie organizacji. Poprawa procedur uznawania kwalifikacji powinna opierać się 
na tym dorobku, a wszelkie unowocześnienia powinny być dokonywane na podstawie 
konsultacji i uzgodnień między właściwymi organami, zrzeszeniami zawodowymi, 
uczelniami wyższymi i partnerami społecznymi z możliwie najwyższym poszanowaniem 
zasady otwartości.

Jest to duże wyzwanie dla potencjału jednolitego rynku i dla samego faktu istnienia 
obywatelstwa europejskiego. Mając to na uwadze, stwierdzono konieczność sporządzenia 
wniosku o przekształcenie w związku z przyjęciem Aktu o jednolitym rynku jako jednej z 
dwunastu dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania 
wśród obywateli europejskich. 

Dlatego sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem wniosek Komisji, w którym zawarto 
istotne refleksje mające na celu sprostanie temu wyzwaniu, a w szczególności ustanowienie 
legitymacji zawodowej, za którą opowiada się od 2007 r. Ponadto należy podkreślić gotowość 
instytucji i zainteresowanych stron do wzajemnego wysłuchania i przedyskutowania kwestii, 
dominującą podczas opracowywania wniosku, co pozwoliło na stworzenie spójnego i 
powszechnie dobrze przyjętego tekstu, nawet jeżeli istotne kwestie wymagają jeszcze 
udoskonalenia.

UPROSZCZENIE CZYNNOŚCI
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Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie systemu legitymacji zawodowej 
na zasadzie dobrowolności. Procedura ta, która powinna istnieć równolegle z systemem 
klasycznym, opiera się na sieci IMI i jest zatem całkowicie wirtualna. Zastosowanie tej 
procedury ma na celu uproszczenie czynności zarówno dla specjalistów, jak i właściwych 
organów, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu wiarygodności 
przekazywanych informacji i lepszej komunikacji między państwami członkowskimi, co ma 
przyczynić się do budowania wzajemnego zaufania. 

Niemniej jednak w pierwszej fazie wdrażania systemu terminy rozpatrywania powinny być 
wydłużone, aby zapewnić optymalne funkcjonowanie i lepszą jakość obsługi. Ponadto należy 
zaproponować praktyczne kursy stosowania nowych funkcji IMI. Poza aspektami 
praktycznymi należy podkreślić, że europejska legitymacja zawodowa może być ważnym 
symbolem i posłużyć jako prawdziwy instrument obywatelstwa europejskiego.

Należy zauważyć, że nieprawidłowości aktualnego systemu są jednym z głównych powodów 
niedogodności i frustracji dla osób zainteresowanych mobilnością zawodową. Aby pomóc im 
w dokonywaniu czynności, zasadnicze znaczenie ma, aby mieli dostęp do wiarygodnych i 
efektywnych źródeł informacji, które umożliwią przyspieszenie procedur. Sprawozdawczyni 
uważa, że niezbędne w tym celu jest wzmocnienie roli ośrodków wsparcia i rozszerzenie 
zasięgu pojedynczych punktów kontaktowych na całe terytorium Unii Europejskiej oraz ich 
udostępnienie dla wszystkich wykwalifikowanych pracowników. 

ZAPEWNIENIE WIARYGODNOŚCI, WYSOKIEJ JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Jedną z głównych przeszkód dla mobilności jest brak zaufania ze strony konsumentów, 
pacjentów, właściwych organów i wykwalifikowanych pracowników. Nieufność ta jest 
związana z różnicami w zakresie kształcenia, metod i warunków wykonywania zawodu oraz z 
nieznajomością tych różnic. Brak zaufania jest szczególnie delikatną kwestią w przypadku 
zawodów podlegających systemowi automatycznego uznawania, nawet jeżeli wspólne 
minimalne wymogi w zakresie kształcenia gwarantują teoretycznie odpowiedni poziom 
kwalifikacji. 

Przedłożony wniosek zawiera wiele rozwiązań dla poprawy tej sytuacji, w szczególności 
poprzez szerokie korzystanie z możliwości, jakie oferuje system IMI oraz legitymacja 
zawodowa. Chodzi w szczególności o zatwierdzanie dokumentów przez organ państwa 
członkowskiego pochodzenia i mechanizm ostrzegania na wypadek odebrania uprawnień do 
wykonywania zawodu, który powinien również objąć swym zakresem przypadki 
posługiwania się przez specjalistów fałszywymi dokumentami podczas ubiegania się o 
uznanie kwalifikacji zawodowych.

W ujęciu bardziej ogólnym wzajemne zaufanie co do poziomu kwalifikacji może ulec 
poprawie poprzez systematyczne aktualizowanie i podnoszenie wymogów w zakresie 
kształcenia, co wymaga przeprowadzania regularnych konsultacji z zainteresowanymi 
stronami w celu dostosowywania załączników przy ścisłym poszanowaniu autonomii w 
zakresie organizacji kształcenia. 

W tym kontekście sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje propozycje dotyczące 
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aktualizacji przepisów dotyczących kształcenia pielęgniarek, położnych, farmaceutów i 
architektów, niezależnie od tego wskazując na konieczność uwzględnienia trudności w 
dostosowywaniu, które mogą wystąpić w niektórych państwach członkowskich.

Jeśli chodzi o zawody nieobjęte automatycznym uznawaniem kwalifikacji, nowe przepisy 
dotyczące wspólnych ram kształcenia i wspólnych testów w zakresie kształcenia wzbudziły 
wiele oczekiwań, w związku z niepowodzeniem obecnego mechanizmu wspólnej platformy. 
Sprawozdawczyni uważa, że rozwiązania te, realizowane przy zastosowaniu szerokich 
konsultacji, mogą posłużyć jako skuteczny łącznik między ogólnym systemem i 
automatycznym systemem uznawania i tym samym ułatwić mobilność przy jednoczesnym 
zapewnieniu wysokiego poziomu jakości i wzajemnego zaufania.

Dyrektywa mogłaby również wprowadzić mechanizm kontroli jakości kształcenia 
zapewnianego przez instytucje pod kątem zgodności z wymogami ustanowionymi w 
dyrektywie, aby wyeliminować wszelkie wątpliwości co do rzeczywistej wartości odebranego 
kształcenia. 

Dlatego też, mając na uwadze prawo wykonywania zawodu, weryfikacja znajomości języka 
jest niezbędną gwarancją bezpieczeństwa obywateli, a zwłaszcza pacjentów. Podobnie jak 
mechanizm kontroli jakości kształcenia zapewnianego przez instytucje pod kątem zgodności z 
wymogami ustanowionymi w dyrektywie w celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości co 
do rzeczywistej wartości odebranego kształcenia.

Sprawozdawczyni uważa natomiast, że przepisy, takie jak dostęp częściowy lub przedłużenie 
ważności obowiązkowego oświadczenia do dwóch lat, mogą stworzyć sytuacje wątpliwości i 
niepewności. Państwa członkowskie powinny mieć zatem możliwość odrzucenia zasady 
dostępu częściowego w odniesieniu do wszystkich zawodów, które mają wpływ na zdrowie 
publiczne, bezpieczeństwo lub nadzór sanitarny, zaś w pierwszej fazie systemu i jego 
wdrażania terminy rozpatrywania powinny być wydłużone, aby zapewnić optymalne 
funkcjonowanie i lepszą jakość obsługi.

W dobie kryzysu finansowego, gospodarczego i społecznego o skali niespotykanej od 
momentu jej narodzin Europa powinna pobudzić przedsiębiorczość i innowacyjność w 
oparciu o wartości, jakimi są jedność, różnorodność i solidarność. Dla wielu obywateli 
europejskich, w szczególności dla ludzi młodych, których bezrobocie dotknęło w stopniu 
bardzo niepokojącym, mobilność zawodowa może okazać się konieczna dla zapewnienia 
sobie przyszłości i odzyskania zaufania w projekt europejski. 

Proponowane przekształcenie musi osiągnąć cel polegający na pokazaniu państwom 
członkowskim, przy poszanowaniu zasad pomocniczości i proporcjonalności, że europejskie 
akty prawne, wnosząc rzeczywistą wartość dodaną do obszarów polityki kluczowych dla 
codziennego życia obywateli, przyczyniają się do wzmocnienia obywatelstwa europejskiego i 
demokracji europejskiej. 



RR\927072PL.doc 97/209 PE494.470v02-00

PL

18.10.2012

OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 
dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie [...] 
w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Licia Ronzulli

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w 
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych skonsolidowano i zharmonizowano dotąd 
niejednorodne systemy uznawania kwalifikacji zawodowych.

Wejście w życie takich przepisów wiąże się z podwójnymi korzyściami: korzyściami dla 
pracowników i dla przedsiębiorstw. Z jednej strony dzięki dyrektywie propagowana jest i 
wspierana mobilność wykwalifikowanych pracowników na europejskim rynku pracy, co 
przyczynia się do stymulowania rozwoju usług międzynarodowych. Zniesienie pewnych 
przeszkód utrudniających mobilność przyczyniło się do utworzenia jednolitego rynku 
europejskiego. Z drugiej strony ułatwione zostało także pojawienie się profili zawodowych w 
konkretnych sektorach, w których niekiedy istniał znaczny rozdźwięk między popytem a 
podażą, a w efekcie dzięki tym zmianom w niektórych przypadkach zredukowano zjawisko 
braku umiejętności.

Te nowe warunki przyczyniły się do wzrostu gospodarczego, dały impuls do rozwoju 
konkurencyjności i doprowadziły o utworzenia nowych miejsc pracy.

Jednak liczba specjalistów, którzy podejmują decyzję o wykonywaniu swojego zawodu w 
państwie członkowskim innym niż państwo pochodzenia jest dzisiaj wciąż ograniczona, a 
obecna sytuacja gospodarcza niekorzystnie rokuje na przyszłość.

Mobilność sprzyja, w dużym zakresie, rozwojowi umiejętności wśród państw członkowskich, 
który podtrzymać i wzmocnić można jedynie przyjmując wspólne podejście mające na celu 
zapewnienie wysokiej jakości programów kształcenia i szkolenia zawodowego. 
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Wachlarz zawodów reprezentowanych na rynku stale się zmienia i wiele tradycyjnych zajęć 
ustępuje miejsca nowym kwalifikacjom, które wymagają coraz bardziej specjalistycznych 
umiejętności i wiedzy. 
   
Ramy prawne w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych muszą w związku z tym zostać 
uaktualnione w celu zapewnienia większej elastyczności, skutecznego uznawania 
rzeczywistych umiejętności zdobytych przez specjalistów, a także w celu redukcji kosztów 
administracyjnych.

Wniosek w sprawie zmiany dyrektywy 2005/36/WE ma na celu uproszczenie przepisów 
odnoszących się do mobilności specjalistów wewnątrz Unii Europejskiej poprzez 
wprowadzenie nowego elementu, jakim jest europejska legitymacja zawodowa, która 
umożliwi nie tylko uproszczenie procesu uznawania kwalifikacji, ale także zmniejszenie 
kosztów administracyjnych.

Nowy tekst proponuje aktualizację minimalnych wymogów w zakresie kształcenia lekarzy, 
lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarek, położnych, lekarzy weterynarii i architektów, 
w celu uwzględnienia zmian, jakie zaszły w tych zawodach, a także zmian procesu szkolenia 
przygotowującego do wykonywania tych zawodów.

Państwa członkowskie będą musiały między innymi przedstawić wykaz zawodów 
regulowanych, uzasadniając przy tym konieczność tych regulacji. Ostatecznym celem jest 
uniknięcie tworzenia sztucznych przeszkód w swobodnym przepływie osób.

Położenie nacisku na zasługi i konkurencję w sektorze wolnych zawodów, przy 
jednoczesnym usuwaniu barier utrudniających dostęp do tych zawodów, a także zmniejszeniu 
liczby branży, w których działalność zarezerwowana jest dla osób figurujących w różnych 
rejestrach i wykazach może być kierunkiem, w jakim należy podążać w celu sprzyjania 
mobilności, zwłaszcza mobilności nowych pokoleń.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego 
i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Modernizacja systemu uznawania 
kwalifikacji zawodowych ma podstawowe 
znaczenie dla pobudzenia wzrostu 
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gospodarczego i innowacji, zwiększenia 
elastyczności na rynku pracy i wyjścia 
naprzeciw brakom demograficznym i 
bezrobociu strukturalnemu w UE.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Pięć lat po przyjęciu europejskiej 
legitymacji zawodowej Komisja powinna 
ocenić, jaki wpływ miałoby obowiązkowe 
wprowadzenie legitymacji zawodowej, i 
wskazać, czy zalecane jest podjęcie 
dalszych działań na późniejszym etapie.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Legitymacja powinna spełniać 
określone warunki dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony danych, należy 
ustanowić konieczne zabezpieczenia 
przeciw nadużyciom i ochronę przed 
fałszowaniem danych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 
wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie, w tych szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. Jeżeli występują 
nadrzędne względy interesu publicznego, 
takie jak bezpieczeństwo pacjentów lub 
ochrona konsumentów, państwo 
członkowskie powinno jednak mieć 
możliwość odmówienia udzielenia dostępu 
częściowego. W takim przypadku państwa 
członkowskie mogą odmówić stosowania 
zasady dostępu częściowego wobec 
pewnych zawodów, jak zawody, w których 
świadczy się usługi zdrowotne, lub 
zawodów w inny sposób związanych ze 
zdrowiem publicznym.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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wymagających pieczęci przyjmującego 
państwa członkowskiego.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Konieczne wydaje się, aby notariusze 
wyznaczani przez państwa członkowskie 
dla obszarów objętych krajową 
jurysdykcją, którzy zgodnie z prawem 
zobowiązani są do postępowania w sposób 
niezależny i bezstronny i którzy 
zapewniają legalność aktów prawnych i 
pewność prawa w kontekście sądownictwa 
prewencyjnego, byli wyłączeni z zakresu 
stosowania niniejszej dyrektywy. Z uwagi 
na specjalne zadania podejmowane przez 
notariuszy w systemie sądowym do ich 
zawodu nie stosuje się ani podstawowej 
zasady swobodnego przepływu usług ani 
zasady uznawania kwalifikacji 
zawodowych zdobytych za granicą.

Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Wnioski o uznanie kwalifikacji 
składane przez specjalistów pochodzących 
z państw członkowskich, w których dany 
zawód nie jest regulowany, należy 
traktować w ten sam sposób jak wnioski 
składane przez specjalistów pochodzących 
z państw członkowskich o uregulowanym 
statusie danego zawodu. Ich kwalifikacje 
należy porównać z kwalifikacjami 
wymaganymi w przyjmującym państwie 
członkowskim na podstawie poziomów 
kwalifikacji określonych w dyrektywie 
2005/36/WE. W przypadku istotnych 

(9) Wnioski o uznanie kwalifikacji 
składane przez specjalistów pochodzących 
z państw członkowskich, w których dany 
zawód nie jest regulowany, należy 
traktować w ten sam sposób jak wnioski 
składane przez specjalistów pochodzących 
z państw członkowskich o uregulowanym 
statusie danego zawodu. Ich kwalifikacje 
należy porównać z kwalifikacjami 
wymaganymi w przyjmującym państwie 
członkowskim na podstawie poziomów 
kwalifikacji i obiektywnych kryteriów
określonych w dyrektywie 2005/36/WE. W 
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różnic właściwy organ powinien mieć 
możliwość wprowadzenia środków 
wyrównawczych.

przypadku istotnych różnic właściwy organ 
powinien mieć możliwość wprowadzenia 
środków wyrównawczych. Mechanizmy 
sprawdzania umiejętności teoretycznych i 
praktycznych, które mogą być wymagane 
w celu uzyskania dostępu do danego 
zawodu, jak te przybierające formę 
środków wyrównawczych, muszą 
gwarantować zasady przejrzystości i 
bezstronności i przestrzegać tych zasad.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Należy zachęcać państwa członkowskie do 
opracowania systemu gwarantującego, że 
wszyscy specjaliści regularnie aktualizują 
swoje kompetencje i nowe niezbędne 
umiejętności w ramach nieustannego 
doskonalenia zawodowego.

Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

przyjmującym państwie członkowskim. W 
ramach przeglądu tego obowiązku 
wykazano, że istnieje konieczność 
wyjaśnienia roli właściwych organów i 
pracodawców, w szczególności w interesie 
bezpieczeństwa pacjentów i konsumentów. 
Kontrole w zakresie znajomości języka do 
celów wykonywania danego zawodu nie 
mogą stanowić powodu do wykluczenia 
specjalistów z rynków pracy w 
przyjmującym państwie członkowskim i 
dlatego powinny być rozsądne i konieczne.
Pojęcia rozsądności i konieczności 
powinny być zdefiniowane we współpracy 
z właściwymi organami, krajowymi 
partnerami społecznym i krajowymi 
stowarzyszeniami zawodowymi w danym 
sektorze.

Uzasadnienie

Koniecznych umiejętności językowych należy wymagać nie tylko w interesie pacjentów. 
Ponadto istotnym prawem pracodawców jest możliwość podejmowania decyzji co do 
kryteriów, jakie spełniać mają pracownicy wykonujący daną pracę, dlatego pracodawcy 
powinni – jako partnerzy społeczni – zostać zaangażowani wraz z właściwymi organami w 
państwach członkowskich w określenie co jest uznawane za rozsądne i konieczne.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(22) O ile w dyrektywie przewidziano już 
szczegółowe obowiązki państw 
członkowskich w zakresie wymiany 
informacji, tego rodzaju obowiązki należy 
jednak zwiększyć. Państwa członkowskie 
powinny nie tylko reagować na wnioski o 
udzielenie informacji, ale również 
ostrzegać inne państwa członkowskie z 
własnej inicjatywy. Tego rodzaju system 
ostrzegania powinien być podobny do 
systemu określonego w dyrektywie 
2006/123/WE. Niezbędny jest jednak 
szczególny mechanizmu ostrzegania w 
odniesieniu do pracowników służby 
zdrowia, których zawód jest regulowany
na podstawie dyrektywy 2005/36/WE. 
Powinno mieć to zastosowanie również do 
lekarzy weterynarii, chyba że państwa 
członkowskie uruchomiły już mechanizm 
ostrzegania przewidziany w dyrektywie 
2006/123/WE. Należy ostrzec wszystkie 
państwa członkowskie, w przypadku 
czasowego lub na stałego pozbawienia 
specjalisty prawa do wykonywania 
zawodu lub nałożenia na wykonywanie 
przez niego zawodu ograniczeń lub też 
nałożenia warunków na prawo do 
wykonywania zawodu w rodzimym lub 
przyjmującym państwie członkowskim. 
Ostrzeżenie to należy aktywować przy 
zastosowaniu IMI niezależnie od tego, czy 
dany specjalista skorzystał z 
któregokolwiek prawa na podstawie 
dyrektywy 2005/36/WE lub czy złożył 
wniosek o uznanie jego kwalifikacji 
zawodowych poprzez wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej lub przy 
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Unii w zakresie ochrony danych 
osobowych i innych praw podstawowych.

zastosowaniu którejkolwiek innej metody 
przewidzianej w tej dyrektywie. Procedura 
ostrzegania powinna być zgodna z prawem 
Unii w zakresie ochrony danych 
osobowych i innych praw podstawowych. 
Należy zachęcać państwa członkowskie do 
publicznego dzielenia się informacjami o 
ich krajowych uzgodnieniach dotyczących 
kształcenia podstawowego i szkoleń oraz 
metodach zapewniania jakości w celu 
zwiększania zaufania do systemów 
edukacji i szkoleń państw członkowskich i 
dopilnowania, aby wszystkie odpowiednie 
kursy były zgodne z wymogami niniejszej 
dyrektywy.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

specjalistycznego kształcenia medycznego 
i specjalistycznego kształcenia lekarsko-
dentystycznego, włączenia do pkt 5.1.3 
załącznika V nowych specjalności 
medycznych, zmian w wykazie zawartym 
w pkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 i 5.6.1 
załącznika V, włączenia do pkt 5.3.3 
załącznika V nowych specjalności 
lekarsko-dentystycznych, określenia 
warunków stosowania wspólnych ram 
kształcenia oraz określenia warunków 
stosowania wspólnych testów w zakresie 
kształcenia. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
zapewniła odpowiednią reprezentację i
prowadziła stosowne konsultacje, w tym z 
ekspertami na poziomie zarówno 
europejskim, jak i krajowym. 
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe, przejrzyste i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 15

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

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

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

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Uzasadnienie

W niektórych zawodach przyjęte jest odbywanie bezpłatnych praktyk. Jednak osoby 
odbywające bezpłatne praktyki nie powinny być pokrzywdzone przez to, że praktyki te nie 
zostaną uznane. 
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Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Uzasadnienie

Notariusze są powoływani przez organy publiczne w celu zagwarantowania na terytorium 
danego kraju zgodności z prawem i pewności prawnej czynności dokonywanych przez osoby 
prywatne w ramach sądownictwa prewencyjnego. Są oni zobowiązani z mocy prawa do 
wykonywania zawodu z zachowaniem niezależności i bezstronności. Zważywszy na 
specyficzną pomocniczą rolę, jaką pełnią w systemie sądowniczym, nie jest właściwe 
stosowanie zasad swobodnego świadczenia usług i uznawania kwalifikacji zawodowych 
zdobytych za granicą.

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „doświadczenie zawodowe”: faktyczne i 
zgodne z prawem wykonywanie danego 
zawodu w państwie członkowskim w 
pełnym wymiarze czasu pracy lub w 
ekwiwalencie niepełnego wymiaru czasu 
pracy;”; 

f) „doświadczenie zawodowe”: faktyczne i 
zgodne z prawem wykonywanie danego 
zawodu w państwie członkowskim, które 
ułatwia w odniesieniu do konkretnego 
zawodu osiągnięcie standardów w 
zakresie wiedzy, kompetencji, zdolności i 
umiejętności;

Uzasadnienie

Pojęcie pełnego lub niepełnego wymiaru czasu pracy nie uwzględnia wszystkich możliwości w 
zakresie wymiaru czasu pracy. Ma ono zatem skutek ograniczający. Należy dopilnować, aby 
„każde faktyczne i zgodne z prawem wykonywanie danego zawodu” było uznawane za 
doświadczenie zawodowe. 
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Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3) – litera a) – podpunkt (ii)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

k) „europejska legitymacja zawodowa”: 
elektroniczne świadectwo wydawane 
specjaliście przez państwo członkowskie 
pochodzenia lub przez odpowiedni organ,
wykazujące uznanie jego kwalifikacji i 
umiejętności do celów prowadzenia 
działalności w przyjmującym państwie 
członkowskim lub spełnienie przez niego 
wszystkich niezbędnych warunków w celu 
tymczasowego i okazjonalnego 
świadczenia usług w przyjmującym 
państwie członkowskim;
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Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) „kontynuacja rozwoju zawodowego”: 
sposób, w jaki członkowie stowarzyszeń 
zawodowych utrzymują, zwiększają lub 
poszerzają swoją wiedzę i umiejętności 
oraz rozwijają indywidualne umiejętności 
wymagane w życiu zawodowym.

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwe organy do wydawania 
europejskich legitymacji zawodowych. 

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

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

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Komisja przyjmuje akty wykonawcze, w 
których określa się europejskie legitymacje 
zawodowe dla określonych zawodów, 
ustala format europejskiej legitymacji 
zawodowej, tłumaczenia niezbędne do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej oraz 
szczegóły dotyczące oceny wniosków z 
uwzględnieniem specyfiki każdego 
rozpatrywanego zawodu. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
58. Komisja przeprowadza konsultacje z 
właściwymi organami oraz europejskimi i 
krajowymi partnerami społecznymi oraz 
stowarzyszeniami zawodowymi 
reprezentującymi zawody sektorowe 
związane z danymi zawodami w 
odniesieniu do szczegółowych kwestii 
technicznych dotyczących legitymacji dla 
konkretnych zawodów. Komisja może 
realizować również projekty pilotażowe 
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uwzględniające szczególne cechy każdego 
zawodu, o którym mowa.

Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Komisja może wprowadzić europejską 
legitymację zawodową w drodze aktu 
wykonawczego, jeżeli są spełnione 
następujące kryteria: 

1. zawód jest regulowany w więcej niż 
pięciu państwach członkowskich;

2. zawód wykazuje duży potencjał w 
zakresie mobilności wewnątrz Unii 
Europejskiej;

3. istnieje duże zainteresowanie ze strony 
specjalistów lub stowarzyszeń w tej 
kategorii.

W przypadku podjęcia przez państwa 
członkowskie decyzji o wprowadzeniu 
obowiązkowego stosowania europejskiej 
legitymacji zawodowej, Komisja wspiera 
państwa członkowskie w realizacji tej 
strategii w odniesieniu do zawodów, w 
których wprowadzono legitymację. Przed 
wprowadzeniem takiej strategii 
przeprowadzić należy ocenę skutków.

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

wydania europejskiej legitymacji 
zawodowej nie pociąga za sobą 
dodatkowego kosztu dla danego 
specjalisty.

Poprawka 27

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

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. W sektorach innych niż służba zdrowia 
i opieka społeczna właściwy organ 
rodzimego państwa członkowskiego 
weryfikuje wniosek, wystawia i zatwierdza 
europejską legitymację zawodową w 
terminie dwóch tygodni od daty 
otrzymania przez niego kompletnego 
wniosku. Właściwy organ przyjmującego 
państwa członkowskiego zapewnia 
wstępną kontrolę całego wniosku 
specjalisty o tymczasowe świadczenie 
usług w celu sprawdzenia, czy 
kwalifikacje tego specjalisty są zgodne z 
krajowymi wymogami przyjmującego 
państwa członkowskiego dotyczącego 
kwalifikacji umożliwiających świadczenie 
tej samej usługi. Państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji wykaz konkretnych 
zawodów, w przypadku których praca z 
tymczasową kartą mobilności i w ramach 
systemu składania uprzedniego 
oświadczenia wymaga wstępnej kontroli 



RR\927072PL.doc 115/209 PE494.470v02-00

PL

wniosku. W ciągu kolejnych dwóch lat 
przyjmujące państwo członkowskie nie 
może wymagać kolejnego oświadczenia na 
podstawie art. 7, chyba że wystąpiły 
kwestie nadrzędne.

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. 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.

4. 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. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 58.

Poprawka 29
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 

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 
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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.

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 wystąpiły 
uzasadnione kwestie nadrzędne.

Dwa lata po wejściu w życie przepisów 
ustanawiających europejska legitymację 
zawodową Komisja przeprowadza analizę 
wpływu mającą na celu ocenę czasu 
trwania procedury.

Poprawka 30
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.

Poprawka 31
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 

1. W sektorach innych niż opieka 
zdrowotna i opieka społeczna, w terminie 
czterech tygodni od otrzymania 
kompletnego wniosku o wydanie 
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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.

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. Dwa lata po wejściu 
w życie przepisów ustanawiających 
europejska legitymację zawodową 
Komisja przeprowadza analizę wpływu 
mającą na celu ocenę czasu trwania 
procedury.

Poprawka 32

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 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 powoduje 
zawieszenie biegu terminu jednego 
miesiąca.
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Poprawka 33
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. Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego i przyjmującego państwa 
członkowskiego dokonują terminowej 
aktualizacji odpowiedniej dokumentacji w 
systemie IMI dotyczącej również
informacji na temat wszczętego 
postępowania dyscyplinarnego, 
administracyjnego 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. Wszelkie aktualizacje opierają 
się na wcześniejszej decyzji sądu lub 
właściwego organu zakazującego 
specjaliście wykonywania działalności 
zawodowej. Posiadacza europejskiej 
legitymacji zawodowej i właściwe organy 
zaangażowane w tworzenie dokumentacji 
w systemie IMI informuje się w 
odpowiednim czasie o wszystkich 
aktualizacjach dokonywanych przez 
zainteresowane właściwe organy.

Poprawka 34

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 

4. Informacje zawarte na europejskiej 
legitymacji zawodowej ograniczają się do 
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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.

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, wykształcenie,
poświadczone kwalifikacje i 
doświadczenie zawodowe, szkolenia 
mające znaczenie dla bezpieczeństwa 
publicznego i odniesienie do ważnego 
dokumentu tożsamości.

Uzasadnienie

Aby pracodawca mógł stwierdzić, czy usługodawca spełnia wymogi danego stanowiska, na 
legitymacji zawodowej powinny być zamieszczone również takie informacje jak wykształcenie 
usługodawcy i ukończone przez niego szkolenia, a także doświadczenie zawodowe.

Poprawka 35
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 i bez ponoszenia 
żadnych kosztów 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.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5)
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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.

Poprawka 37

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

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 przyznaje dostęp 
częściowy do działalności zawodowej na 
terytorium tego państwa, po konsultacji z 
właściwymi krajowymi partnerami 
społecznymi i stowarzyszeniami 
zawodowymi reprezentującymi zawody 
sektorowe w sektorze, do którego należy 
zawód wnioskodawcy, jeżeli są spełnione 
następujące warunki:

Poprawka 38
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 

a) różnice istniejące między daną 
działalnością zawodową legalnie 
wykonywaną w rodzimym państwie 
członkowskim i danym zawodem 
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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;

regulowanym w przyjmującym państwie 
członkowskim jako takie są obiektywnie na 
tyle znaczne, że wymóg zastosowania
środków wyrównawczych oznaczałby
konieczność zrealizowania przez 
wnioskodawcę pełnego programu 
kształcenia i szkolenia wymaganego w 
przyjmującym państwie członkowskim, 
aby mógł on korzystać z pełnego dostępu 
do zawodu regulowanego w przyjmującym 
państwie członkowskim;

Poprawka 39

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

b) daną działalność zawodową można w 
sposób obiektywny oddzielić od innych 
rodzajów działalności objętych danym 
zawodem regulowanym 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. Podczas ogólnej 
oceny, czy daną działalność uznaje się za 
możliwą do oddzielenia, właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego 
biorą między innymi pod uwagę, czy dana 
działalność jest wykonywana jako 
autonomiczna działalność w rodzimym 
państwie członkowskim.

Uzasadnienie

Sformułowanie użyte przez Komisję w tym artykule wykracza poza orzeczenie Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2006 r. (C-330/03(Colegio)). Mając na 
uwadze, że zdaniem Komisji państwo członkowskie musi zaakceptować, że działalność można 
oddzielić, w przypadku gdy działalność może być wykonywana jako autonomiczna działalność 
w rodzimym państwie członkowskim, ETS jest mniej kategoryczny, stwierdzając, że to 
kryterium powinno stanowić główny element w procesie określania dostępu częściowego.
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Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Uzasadnienie

W związku ze zmianami do art. 4f ust. 1.

Poprawka 41
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, 
jeżeli taka odmowa jest uzasadniona
nadrzędnymi względami interesu 
publicznego, takimi jak zdrowie publiczne, 
bezpieczeństwo pacjentów lub ochrona 
konsumentów, jeżeli zabezpieczyłoby ono 
osiągnięcie realizowanego celu i nie 
wykraczałoby poza niezbędny zakres.

Poprawka 42

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

3. W przypadku prowadzenia działalności 
w przyjmującym państwie członkowskim 
wnioski o prowadzenie działalności są 
analizowane zgodnie z tytułem III 
rozdziały I i IV przez właściwe organy 
państwa członkowskiego we współpracy z 
właściwymi krajowymi partnerami 
społecznymi i stowarzyszeniami 
zawodowymi reprezentującymi zawody 
sektorowe.

Uzasadnienie

Właściwe organy w państwach członkowskich powinny konsultować się z krajowymi 
partnerami społecznymi za każdym razem, gdy udzielają dostępu częściowego usługodawcy 
należącemu do zawodu sektorowego, którego dany partner społeczny reprezentuje.

Poprawka 43

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

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 przez co najmniej dwa lata 
w okresie dziesięciu lat poprzedzających 
świadczenie usług, jeżeli dany zawód nie 
jest regulowany w państwie członkowskim 
siedziby. Z tej swobody świadczenia usług 
wyłączone jest świadczenie usług w 
sektorze budowlanym. Wymóg dotyczący 
wykonywania zawodu przez okres dwóch 
lat nie obowiązuje, jeżeli zawód lub 
kształcenie prowadzące do zdobycia 
zawodu są regulowane. 

Uzasadnienie

Istnieje niebezpieczeństwo, że podwykonawcy sektora budowlanego mogliby prowadzić 



PE494.470v02-00 124/209 RR\927072PL.doc

PL

działalność w innym kraju bez poświadczenia minimalnych kwalifikacji. Należy tego zakazać, 
aby chronić miejsca pracy w budownictwie przed dumpingowymi ofertami.

Poprawka 44

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

skreślona

Uzasadnienie

Wniosek Komisji zapewni usługodawcy bez dwuletniego doświadczenia zawodowego 
możliwość świadczenia usług odbiorcy tej samej narodowości. Może to jednak oznaczać, że 
zagraniczni usługodawcy będą mogli zatrudniać pracowników z państwa członkowskiego 
pochodzenia usługodawcy na łagodniejszych warunkach niż te, które obowiązują 
pracowników z przyjmującego państwa członkowskiego.

Poprawka 45

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

Wykluczenie niektórych usług w przypadku notariuszy przybywających do przyjmującego 
państwa członkowskiego, mianowicie sporządzania dokumentów urzędowych i 
przeprowadzania innych czynności w zakresie uwierzytelnienia wymagających pieczęci 
przyjmującego państwa członkowskiego stworzyłoby dwie grupy notariuszy posiadających 
inne uprawnienia. Może to zakłócić ochronę praw konsumenta i wymagałoby zobowiązania 
do należytego informowania konsumentów.

Poprawka 46

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 jest to 
przewidziane przez dane państwo 
członkowskie, przy prowadzeniu 
wszelkiego rodzaju działalności.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7) – litera a) – podpunkt (ii)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 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 
przyjmującego państwa członkowskiego.”;

„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 wystarczającą
znajomość języka przyjmującego państwa 
członkowskiego.



PE494.470v02-00 126/209 RR\927072PL.doc

PL

Poprawka 48

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iia) dodaje się lit. fa) w następującym 
brzmieniu:
„fa) poświadczenia znajomości języka
przyjmującego państwa członkowskiego w 
przypadku wszystkich specjalistów.”;

Poprawka 49

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„4. 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.

„4. W przypadku świadczenia po raz 
pierwszy usług w ramach zawodów 
regulowanych o nadrzędnych względach 
interesu publicznego, w których nie 
obowiązuje automatyczne uznawanie 
kwalifikacji na podstawie przepisów tytułu 
III rozdział 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 szkodom 
dla zdrowia lub bezpieczeństwa 
usługobiorcy, usługodawcy lub 
społeczeństwa w ogóle, które mogłyby 
powstać wskutek braku kwalifikacji 
zawodowych usługodawcy, i jeżeli nie 
wykracza poza zakres niezbędny dla 
osiągnięcia tego celu.
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Uzasadnienie

Wyłączenie zawodów, o których mowa w tytule III rozdział III, mogłoby mieć negatywny 
wpływ na zdrowie publiczne i bezpieczeństwo publiczne, ponieważ wyłączenie oznaczałoby, że 
osoby wykonujące działalność zawodową na własny rachunek oraz kierownicy bez wstępnej 
kontroli kwalifikacji mogliby świadczyć usługi w innym państwie członkowskim. Wielu 
pracowników z zagranicy pracuje na własny rachunek w sektorze budowlanym w niektórych 
państwach członkowskich, dlatego wyłączenie osób pracujących na własny rachunek ze 
wstępnej kontroli mogłoby mieć poważne implikacje dla bezpieczeństwa i higieny pracy w tym 
sektorze.

Poprawka 50

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 interesu 
publicznego, na mocy ich krajowych 
przepisów ustawowych i wykonawczych. 
Państwa członkowskie przedstawiają 
Komisji szczegółowe uzasadnienie 
umieszczenia w przedmiotowym wykazie 
każdego z tych zawodów.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki 22 do punktu 4 preambuły.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7) – litera c)
2011/0435 (COD)
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie miesiąca od otrzymania W terminie miesiąca od otrzymania 
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oświadczenia wraz z dokumentami 
uzupełniającymi właściwy organ informuje 
usługodawcę o decyzji dotyczącej 
odstąpienia od kontroli jego kwalifikacji 
albo o wynikach takiej kontroli. W 
przypadku zaistnienia trudności mogących 
skutkować opóźnieniem właściwy organ 
powiadamia usługodawcę w ciągu 
pierwszego miesiąca o przyczynie 
opóźnienia. Trudności te rozwiązuje się w 
terminie miesiąca od tego powiadomienia, 
natomiast decyzję wydaje się w ciągu 
drugiego miesiąca od rozwiązania tych 
trudności.

oświadczenia wraz z dokumentami 
uzupełniającymi właściwy organ informuje 
usługodawcę o decyzji dotyczącej 
odstąpienia od kontroli jego kwalifikacji 
albo o wynikach takiej kontroli. W 
przypadku zaistnienia trudności mogących 
skutkować opóźnieniem właściwy organ 
powiadamia usługodawcę w ciągu 
pierwszego miesiąca o przyczynie 
opóźnienia. Trudności te rozwiązuje się w 
jak najkrótszym terminie od tego 
powiadomienia, natomiast decyzję wydaje 
się w ciągu drugiego miesiąca od 
rozwiązania tych trudności.

Poprawka 52

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 interesu publicznego, 
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.

Uzasadnienie

Nieformalne uczenie się (uczenie się przez działanie) nie może zastąpić formalnego 
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kształcenia i szkolenia (np. systemu dualnego).

Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7) – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy przyjmującego 
państwa członkowskiego w przypadku 
wątpliwości mogą zwrócić się do 
właściwych organów państwa 
członkowskiego siedziby o przedstawienie 
informacji dotyczących zgodności z 
prawem działalności prowadzonej przez 
usługodawcę i jego należytego 
postępowania jak również braku kar 
dyscyplinarnych lub sankcji karnych 
związanych z wykonywaniem przez niego 
działalności zawodowej. W przypadku 
kontroli kwalifikacji właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego 
mogą zwrócić się do właściwych organów 
państwa członkowskiego siedziby o 
informacje dotyczące odbytych przez 
usługodawcę kursów kształcenia, w 
stopniu niezbędnym do dokonania oceny 
istotnych różnic, co do których istnieje 
prawdopodobieństwo szkodliwości dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego. 

1. Właściwe organy przyjmującego 
państwa członkowskiego w przypadku 
wątpliwości mogą zwrócić się do 
właściwych organów państwa 
członkowskiego siedziby o przedstawienie 
informacji dotyczących zgodności z 
prawem działalności prowadzonej przez 
usługodawcę i jego należytego 
postępowania jak również braku kar 
dyscyplinarnych lub sankcji karnych 
związanych z wykonywaniem przez niego 
działalności zawodowej. W przypadku 
kontroli kwalifikacji właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego 
mogą zwrócić się do właściwych organów 
państwa członkowskiego siedziby o 
informacje dotyczące odbytych przez 
usługodawcę kursów kształcenia, w 
stopniu niezbędnym do dokonania oceny 
istotnych różnic, co do których istnieje 
prawdopodobieństwo szkodliwości dla 
interesu publicznego. Właściwe organy 
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Właściwe organy państwa członkowskiego 
siedziby przekazują te informacje zgodnie 
z art. 56.”;

państwa członkowskiego siedziby 
przekazują te informacje zgodnie z art. 56.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki 5 do punktu 4 preambuły.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Każdy dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji lub zestaw 
dokumentów potwierdzających posiadanie 
kwalifikacji wydany przez właściwy organ 
państwa członkowskiego, poświadczający 
ukończenie kształcenia w Unii, w pełnym 
lub niepełnym wymiarze, w ramach 
programów formalnych lub poza nimi, 
którego poziom został uznany przez 
państwo członkowskie za równoważny i 
który przyznaje jego posiadaczowi te same 
prawa w zakresie dostępu do zawodu lub 
jego wykonywania lub przygotowuje do 
wykonywania tego zawodu, jest 
traktowany jako dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji w rodzaju objętym 
art. 11, co dotyczy także odpowiedniego 
poziomu.”;

„Każdy dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji lub zestaw 
dokumentów potwierdzających posiadanie 
kwalifikacji wydany przez właściwy organ 
państwa członkowskiego, poświadczający 
ukończenie kształcenia w Unii, w pełnym 
lub niepełnym wymiarze, w ramach 
programów formalnych, którego poziom 
został uznany przez państwo członkowskie 
za równoważny i który przyznaje jego 
posiadaczowi te same prawa w zakresie 
dostępu do zawodu lub jego wykonywania 
lub przygotowuje do wykonywania tego 
zawodu, jest traktowany jako dokument 
potwierdzający posiadanie kwalifikacji w 
rodzaju objętym art. 11, co dotyczy także 
odpowiedniego poziomu.”;

Uzasadnienie

Nie można stawiać na równi kształcenia nieformalnego (uczenia się przez działanie) i 
formalnego, które podlega kontroli kierownictwa. W ten sposób doszłoby do dewaluacji 
kształcenia formalnego i znacznego spadku jakości świadczonych usług.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11)
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 i 2 niniejszego artykułu właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego 
może odmówić dostępu do zawodu lub 
jego wykonywania posiadaczom 
poświadczenia kompetencji, jeżeli 
kwalifikacje krajowe wymagane do 
wykonywania zawodu na terytorium tego 
państwa sklasyfikowano w art. 11 lit. d) 
lub e).”;

skreślony

Uzasadnienie

Artykuł 13 ust. 4 utrudnia prowadzenie działalności transgranicznej przez rzemieślników. 
Należą oni do kategorii określonej w art. 11c.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11 a) (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a) dodaje się art. 13a w brzmieniu:
„Artykuł 13a
W przypadku gdy dane państwo 
członkowskie wymaga od specjalistów w 
swoim kraju podejmowania i 
demonstrowania nieustannego 
doskonalenia zawodowego, to państwo 
członkowskie będzie również miało prawo 
objęcia takim wymogiem specjalistów z 
innych państw członkowskich, którzy 
zamierzają wykonywać działalność 
zawodową na terytorium tego państwa.”
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Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12) – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przepisy art. 13 nie uniemożliwiają 
przyjmującemu państwu członkowskiemu 
wymagania od wnioskodawcy odbycia 
stażu adaptacyjnego trwającego nie dłużej 
niż trzy lata lub przystąpienia do testu 
umiejętności, jeżeli odbyte przez niego 
kształcenie obejmuje materiał w zakresie 
działalności zawodowej istotnie różniący 
się od materiału objętego kształceniem w 
przyjmującym państwie członkowskim.”;

1. Przepisy art. 13 nie uniemożliwiają 
przyjmującemu państwu członkowskiemu 
wymagania od wnioskodawcy odbycia 
stażu adaptacyjnego trwającego nie dłużej 
niż trzy lata lub przystąpienia do testu 
umiejętności, jeżeli odbyte przez niego 
kształcenie obejmuje materiał w zakresie 
działalności zawodowej istotnie różniący 
się od materiału objętego kształceniem w 
przyjmującym państwie członkowskim, 
jeżeli wykazywany przez niego okres 
trwania kształcenia jest przynajmniej o 
rok krótszy od tego, który jest wymagany 
w przyjmującym państwie członkowskim 
i/lub jeżeli na zawód regulowany w 
przyjmującym państwie członkowskim 
składa się jedna lub więcej regulowanych 
działalności zawodowych, które nie 
wchodzą w zakres odpowiadającego mu 
zawodu regulowanego w rodzimym 
państwie członkowskim wnioskodawcy i 
jeżeli różnica ta polega na specyficznym 
programie kształcenia wymaganym w 
przyjmującym państwie członkowskim, 
który obejmuje materiał zasadniczo 
różniący się od objętego kształceniem, 
którego ukończenie potwierdza 
poświadczenie kompetencji lub dokument 
potwierdzający posiadanie kwalifikacji 
wnioskodawcy.”;

Uzasadnienie

Niezrozumiałe jest, dlaczego kryteria zawarte w art. 14 ust. 1 lit. a) i c) miałyby przestać 
obowiązywać w przyszłości. Kryteria te okazały się wyjątkowo przystępne dla odpowiednich 
instytucji w państwach członkowskich. Poprawka przywraca kryteria zawarte w lit. a) i c).
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Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12) – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w ust. 3 po akapicie pierwszym dodaje 
się akapit w brzmieniu:

skreślona

„W przypadku zawodu notariusza 
przyjmujące państwo członkowskie 
podczas określania środka 
wyrównawczego może uwzględnić 
szczegółowe działania objęte tym zawodem 
na jego terytorium, w szczególności w 
odniesieniu do prawa, które ma być 
stosowane.”;

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 14)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania wykazów działalności 
zawartych w załączniku IV, które 
podlegają systemowi uznawania 
kwalifikacji zawodowych zgodnie z art. 16, 
w celu ich aktualizacji lub wyjaśnienia 
nazewnictwa, o ile nie spowoduje to 
zawężenia zakresu rodzajów działalności 
związanych z poszczególnymi kategoriami, 
zgodnie z art. 58a.”;

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
uzupełnienia wykazów działalności 
zawartych w załączniku IV, które 
podlegają systemowi uznawania 
kwalifikacji zawodowych zgodnie z art. 16, 
w celu ich aktualizacji lub wyjaśnienia 
nazewnictwa, o ile nie spowoduje to 
zawężenia zakresu rodzajów działalności 
związanych z poszczególnymi kategoriami, 
zgodnie z art. 58a. Wykluczone jest, by raz 
przyporządkowane działalności zawodowe 
zostały przyporządkowane innemu 
wykazowi.”;
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Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22) – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących zmian 
wykazu określonego w załączniku V pkt 
5.2.1, w celu dostosowania go do postępu 
edukacyjnego, naukowego i technicznego, 
zgodnie z art. 58a.”;

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących zmian 
wykazu określonego w załączniku V pkt 
5.2.1, w celu dostosowania go do postępu 
edukacyjnego, naukowego i technicznego, 
zgodnie z art. 58a, oraz do rozwoju i zmian 
w zawodzie pielęgniarskim.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22) – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Kształcenie pielęgniarek 
odpowiedzialnych za opiekę ogólną 
obejmuje co najmniej trzy lata stadiów, na 
które składa się co najmniej 4 600 godzin 
kształcenia teoretycznego i klinicznego, 
przy czym kształcenie teoretyczne 
obejmuje co najmniej jedną trzecią, a 
kształcenie kliniczne co najmniej połowę 
minimalnego okresu kształcenia. Państwa 
członkowskie mogą przyznać częściowe 
zwolnienie osobom, które odbyły część 
kształcenia na kursach o co najmniej 
równoważnym poziomie.”;

Kształcenie pielęgniarek odpowiedzialnych 
za opiekę ogólną obejmuje co najmniej 
trzy lata studiów, co można również 
wyrazić przy pomocy równoważnych 
punktów ECTS, na które składa się co 
najmniej 4 600 godzin kształcenia 
teoretycznego i klinicznego, przy czym 
kształcenie teoretyczne obejmuje co 
najmniej jedną trzecią, a kształcenie 
kliniczne co najmniej połowę minimalnego 
okresu kształcenia. Państwa członkowskie 
mogą przyznać częściowe zwolnienie 
osobom, które odbyły część kształcenia na 
kursach o co najmniej równoważnym 
poziomie.

Poprawka 63
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 23 a (nowy)
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 33 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) dodaje się art. 33b w brzmieniu:
„Artykuł 33b
Przepisy przejściowe
Państwom członkowskim przyznaje się 
okres sześciu lat, licząc od dnia [wstawić 
datę wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
na dostosowanie systemów szkolenia do 
nowych wymogów określonych w art. 31 
ust. 1 dotyczących obowiązującego 
pielęgniarki i położne warunku 
dwunastoletniego kształcenia ogólnego 
lub zdania egzaminu na równoważnym 
poziomie.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 24) – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Podstawowe kształcenie lekarsko-
dentystyczne obejmuje łącznie co najmniej 
pięć lat studiów teoretycznych i 
praktycznych prowadzonych w pełnym 
wymiarze godzin, co można również 
wyrazić przy pomocy równoważnych 
punktów ECTS, obejmujących co najmniej 
program określony w załączniku V pkt 
5.3.1, odbywanych na uniwersytecie lub w 
szkole wyższej prowadzącej kształcenie na 
poziomie uznanym za równoważny lub pod 
nadzorem uniwersytetu.

Podstawowe kształcenie lekarsko-
dentystyczne obejmuje łącznie co najmniej 
pięć lat studiów, co można również 
wyrazić przy pomocy równoważnych 300
punktów ECTS, na które składa się co 
najmniej 5000 godzin zajęć teoretycznych 
i praktycznych prowadzonych w pełnym 
wymiarze godzin, obejmujących co 
najmniej program określony w załączniku 
V pkt 5.3.1, odbywanych na uniwersytecie 
lub w szkole wyższej prowadzącej 
kształcenie na poziomie uznanym za 
równoważny lub pod nadzorem 
uniwersytetu.
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Poprawka 65
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 30) – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 44 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) na koniec kształcenia teoretycznego i 
praktycznego, sześciomiesięczną praktykę 
w ogólnodostępnej aptece lub w szpitalu, 
pod nadzorem oddziału farmaceutycznego 
tego szpitala.

b) w czasie lub na koniec kształcenia 
teoretycznego i praktycznego, 
sześciomiesięczną praktykę w 
ogólnodostępnej aptece lub w szpitalu, pod 
nadzorem oddziału farmaceutycznego tego 
szpitala.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) co najmniej czteroletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie 
lub w porównywalnej instytucji 
oświatowej zakończone zdaniem egzaminu 
na poziomie uniwersyteckim oraz co 
najmniej dwuletnie płatne praktyki;

a) co najmniej czteroletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin na uniwersytecie 
lub w porównywalnej instytucji 
oświatowej zakończone zdaniem egzaminu 
na poziomie uniwersyteckim oraz co 
najmniej dwuletnie praktyki;

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 32)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatne praktyki muszą odbywać się w 
państwie członkowskim pod nadzorem 
osoby wykazującej odpowiednie gwarancje 
pod względem zdolności do zapewnienia 
kształcenia praktycznego. Muszą zostać 
podjęte po zakończeniu studiów, o których 
mowa w ust. 1. Ukończenie płatnych

3. Praktyki muszą odbywać się w państwie 
członkowskim pod nadzorem osoby 
wykazującej odpowiednie gwarancje pod 
względem zdolności do zapewnienia 
kształcenia praktycznego. Muszą zostać 
podjęte po zakończeniu studiów, o których 
mowa w ust. 1. Ukończenie praktyk musi 
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praktyk musi zostać poświadczone w 
świadectwie towarzyszącym dokumentowi 
potwierdzającemu posiadanie kwalifikacji.

zostać poświadczone w świadectwie 
towarzyszącym dokumentowi 
potwierdzającemu posiadanie kwalifikacji.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 35)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 49 a – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wiedza, umiejętności i kompetencje na 
potrzeby takich wspólnych ram kształcenia 
odnoszą się do poziomów przewidzianych
w europejskich ramach kwalifikacji 
określonych w załączniku II do zalecenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ustanowienia europejskich ram 
kwalifikacji dla uczenia się przez całe 
życie (*);

d) wiedza, umiejętności i kompetencje na 
potrzeby takich wspólnych ram kształcenia 
odnoszą się do poziomów określonych w 
art. 11 niniejszej dyrektywy;

Artykułu 11 nie stosuje się do zawodów 
regulowanych, o których mowa w 
załączniku V ust. 1.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 35)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 49 a – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dany zawód nie jest objęty innymi 
wspólnymi ramami kształcenia ani nie jest 
już regulowany na podstawie tytułu III 
rozdział III;

e) dany zawód nie jest objęty innymi 
wspólnymi ramami kształcenia ani nie jest 
już regulowany na podstawie tytułu III 
rozdział III lub art. 10 lit. b);

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 35)
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 49 a – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspólne ramy kształcenia przygotowano 
w następstwie przejrzystego, należytego 
procesu obejmującego współpracę z 
zainteresowanymi stronami pochodzącymi 
z państw członkowskich, w których dany 
zawód nie jest regulowany;

f) wspólne ramy kształcenia przygotowano 
w następstwie przejrzystego, należytego 
procesu obejmującego współpracę z 
krajowymi partnerami społecznymi, 
stowarzyszeniami zawodowymi 
reprezentującymi zawody sektorowe i 
zainteresowanymi stronami pochodzącymi 
z państw członkowskich, w których dany 
zawód jest lub nie jest regulowany;

Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 35)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 49 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspólny test kształcenia przygotowano 
w następstwie przejrzystego, należytego 
procesu obejmującego współpracę z 
zainteresowanymi stronami pochodzącymi 
z państw członkowskich, w których dany 
zawód nie jest regulowany;

c) wspólny test kształcenia przygotowano 
w następstwie przejrzystego, należytego 
procesu obejmującego współpracę z 
krajowymi partnerami społecznymi, 
stowarzyszeniami zawodowymi 
reprezentującymi zawody sektorowe i
zainteresowanymi stronami pochodzącymi 
z państw członkowskich, w których dany 
zawód jest lub nie jest regulowany;

Poprawka 72

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 38)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Państwo członkowskie zapewnia 
przeprowadzanie wszelkich kontroli
znajomości języka przez właściwy organ 

Państwo członkowskie zapewnia 
przeprowadzanie wszelkich weryfikacji
znajomości języka przez właściwy organ,
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po podjęciu decyzji, o których mowa w art. 
4d, art. 7 ust. 4 i art. 51 ust. 3, i jeżeli 
istnieje poważna i konkretna wątpliwość co 
do wystarczającej znajomości języka przez 
specjalistę w odniesieniu do działalności 
zawodowej, którą ta osoba zamierza 
wykonywać.

bez dodatkowych kosztów dla 
wnioskodawcy, i jeżeli istnieje poważna i 
konkretna wątpliwość co do wystarczającej 
znajomości języka przez specjalistę w 
odniesieniu do działalności zawodowej, 
którą ta osoba zamierza wykonywać.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 38)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zawodów, które mają wpływ 
na bezpieczeństwo pacjentów, państwa 
członkowskie mogą udzielić właściwym 
organom prawa do przeprowadzania 
kontroli znajomości języka obejmującej 
wszystkich zainteresowanych specjalistów, 
jeżeli wyraźnie wymaga tego krajowy 
system opieki zdrowotnej lub, w 
przypadku specjalistów pracujących na 
własny rachunek nienależących do 
krajowego systemu opieki zdrowotnej, 
jeżeli wyraźnie wymagają tego krajowe 
organizacje reprezentujące pacjentów.

W przypadku zawodów, które mają wpływ 
na zdrowie publiczne, bezpieczeństwo 
pacjentów lub jakość kształcenia, państwa 
członkowskie mogą udzielić właściwym 
organom prawa do przeprowadzania 
kontroli znajomości języka obejmującej 
wszystkich zainteresowanych specjalistów, 
jeżeli wyraźnie wymaga tego krajowy 
system opieki zdrowotnej lub, w 
przypadku specjalistów pracujących na 
własny rachunek nienależących do 
krajowego systemu opieki zdrowotnej, 
jeżeli wyraźnie wymagają tego krajowe 
organizacje reprezentujące pacjentów lub 
partnerów społecznych. Kontrola 
znajomości języka przeprowadzona przez 
odpowiednie organy nie wyklucza 
możliwości wykonania w stosownych 
przypadkach dodatkowych kontroli przez 
pracodawcę.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 38)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelka kontrola znajomości języka 
ogranicza się do znajomości jednego z 
języków urzędowych państwa 
członkowskiego zgodnie z wyborem 
zainteresowanej osoby, jest proporcjonalna 
do działalności, która ma być prowadzona, 
i bezpłatna dla specjalisty. Zainteresowana 
osoba może się odwołać od takich kontroli 
do sądów krajowych.”;

Wszelka weryfikacja znajomości języka 
jest proporcjonalna do działalności, która 
ma być prowadzona, i bezpłatna dla 
specjalisty. Zainteresowana osoba może się 
odwołać od takich kontroli do sądów 
krajowych.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 39)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 55 a – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznanie płatnych praktyk Uznanie praktyk

Poprawka 76

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 39)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 55 a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zezwolenia na podjęcie zawodu 
regulowanego rodzime państwo 
członkowskie uznaje płatne praktyki 
odbyte w innym państwie członkowskim i 
poświadczone przez właściwy organ tego 
państwa członkowskiego.”;

W celu zezwolenia na podjęcie zawodu 
regulowanego rodzime państwo 
członkowskie we właściwy sposób
uwzględnia praktyki odbyte w innym 
państwie członkowskim i poświadczone 
przez właściwy organ tego państwa 
członkowskiego.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 42)
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 a – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy danego państwa 
członkowskiego informują właściwe 
organy wszystkich pozostałych państw 
członkowskich i Komisję o tożsamości 
specjalisty, wobec którego organy lub sądy 
krajowe wydały zakaz, nawet tymczasowo, 
prowadzenia na terytorium tego państwa 
członkowskiego następujących rodzajów 
działalności zawodowej:

1. Właściwe organy danego państwa 
członkowskiego informują właściwe 
organy wszystkich pozostałych państw 
członkowskich i Komisję o tożsamości 
specjalisty, którego w rodzimym państwie 
członkowskim bądź w przyjmującym 
państwie członkowskim pozbawiono
czasowo lub na stałe prawa do 
wykonywania następujących rodzajów 
działalności zawodowej:

Poprawka 78

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 a – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) pielęgniarek, których kwalifikacje 
uznano w świetle art. 10;

Poprawka 79

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 42)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadkach nieobjętych zakresem 
stosowania dyrektywy 2006/123/WE, w 
których specjalista prowadzący działalność 
w danym państwie członkowskim 
prowadzi działalność zawodową na 
podstawie tytułu zawodowego innego niż 
tytuły, o których mowa w ust. 1, oraz w 
ramach niniejszej dyrektywy, państwo 
członkowskie niezwłocznie przekazuje 

2. W przypadkach, gdy specjalista 
prowadzący działalność w danym państwie 
członkowskim prowadzi działalność 
zawodową na podstawie tytułu 
zawodowego innego niż tytuły, o których 
mowa w ust. 1, oraz w ramach niniejszej 
dyrektywy, państwo członkowskie 
niezwłocznie przekazuje odpowiednie 
informacje innym zainteresowanym 
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odpowiednie informacje innym 
zainteresowanym państwom członkowskim 
i Komisji po zdobyciu faktycznej wiedzy 
na temat postępowania, konkretnych 
czynów lub okoliczności, które są 
powiązane z taką działalnością i które 
mogłyby spowodować poważną szkodę dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub dla 
środowiska w innym państwie 
członkowskim. Należy przekazywać 
wyłącznie informacje ściśle niezbędne dla 
identyfikacji danego specjalisty; 
informacje takie muszą zawierać 
odniesienie do decyzji właściwego organu 
o zakazie wykonywania działalności 
zawodowej przez tego specjalistę. Inne 
państwo członkowskie może zwrócić się z 
wnioskiem o udzielenie dalszych 
informacji na warunkach określonych w 
art. 8 i 56.

państwom członkowskim i Komisji po 
zdobyciu faktycznej wiedzy na temat 
postępowania, konkretnych czynów lub 
okoliczności, które są powiązane z taką 
działalnością i które mogłyby spowodować 
szkodę dla zdrowia lub bezpieczeństwa 
osób, interesu publicznego lub dla 
środowiska w innym państwie 
członkowskim. Należy przekazywać 
wyłącznie informacje ściśle niezbędne dla 
identyfikacji danego specjalisty; 
informacje takie muszą zawierać 
odniesienie do decyzji właściwego organu 
o zakazie wykonywania działalności 
zawodowej przez tego specjalistę. Inne 
państwo członkowskie może zwrócić się z 
wnioskiem o udzielenie dalszych 
informacji na warunkach określonych w 
art. 8 i 56.

Uzasadnienie

Mechanizm powiadamiania nie powinien być ograniczony do przypadków nieobjętych 
zakresem stosowania dyrektywy 2006/123/WE, lecz powinien być rozszerzony na wszystkich 
specjalistów w odniesieniu do działalności, która może spowodować szkodę nie tylko dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa osób czy dla środowiska w innym państwie członkowskim, ale 
również dla interesu publicznego.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 44)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 57 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszystkie procedury przeprowadza się 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
2006/123/WE dotyczącymi pojedynczych 
punktów kontaktowych. Bieg wszelkich 
terminy, których państwa członkowskie 
muszą przestrzegać przy przeprowadzaniu 
procedur i dopełnianiu formalności 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
rozpoczyna się w momencie złożenia 

4. Wszystkie procedury przeprowadza się 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
2006/123/WE dotyczącymi pojedynczych 
punktów kontaktowych. Bieg wszelkich 
terminy, których państwa członkowskie 
muszą przestrzegać przy przeprowadzaniu 
procedur i dopełnianiu formalności 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
rozpoczyna się w momencie złożenia 
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wniosku przez obywatela w pojedynczym 
punkcie kontaktowym.

całego wniosku przez obywatela do 
właściwego organu za pośrednictwem 
pojedynczego punktu kontaktowego.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 44) 
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 57 a – ustęp 4 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Działalność pojedynczych punktów 
kontaktowych nie wpływa na podział
obowiązków i kompetencji pomiędzy 
organami w systemach krajowych.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 46)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 58 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspiera Komitet ds. Uznawania 
Kwalifikacji Zawodowych. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

1. Komisję wspiera Komitet ds. Uznawania 
Kwalifikacji Zawodowych, zapewniając 
odpowiednią reprezentację i odpowiednie 
konsultacje z udziałem ekspertów na 
poziomie zarówno europejskim, jak i 
krajowym. Komitet ten jest komitetem w 
rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 
182/2011.
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OPINIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA 
PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 
dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie w 
sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym 
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Anja Weisgerber

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przegląd dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych jest jedną z dwunastu
dźwigni jednolitego rynku na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia 
zaufania do jednolitego rynku. Celem wniosku Komisji jest zwiększenie mobilności na 
jednolitym rynku poprzez uproszczenie i przyspieszenie procedur uznawania kwalifikacji 
zawodowych. Mimo że swobodny przepływ osób jest jednym z czterech podstawowych 
swobód obowiązujących na jednolitym rynku, obecnie nadal 20% spraw rozpatrywanych 
przez SOLVIT odnosi się do problemów związanych z uznawaniem kwalifikacji 
zawodowych.

Bazując na dwóch konsultacjach społecznych, Komisja Europejska przedstawiła w 2011 r. 
wniosek dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. 

Ponieważ niniejsza opinia jest sporządzana dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, sprozdawczyni ograniczyła się w 
szczególności do sektorowych zawodów medycznych oraz do aspektów związanych z 
sektorem zdrowia. Sporządzając opinię, sprawozdawczyni skupiła się w głównej mierze na 
bezpieczeństwie pacjentów. 

Kluczowe elementy wniosku

Europejska legitymacja zawodowa

Zasadniczym elementem wniosku Komisji jest wprowadzenie europejskiej legitymacji 
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zawodowej, do której Parlament Europejski odniósł się pozytywnie w swojej rezolucji z 
listopada 2011 r. Legitymacja zawodowa, która jest rodzajem zaświadczenia elektronicznego, 
ma przyspieszyć i uprościć procedurę uznawania kwalifikacjii oraz uczynić ją bardziej 
przejrzystą. Wprowadzenie legitmacji zawodowej jest dobrowolne i następuje na wniosek 
organizacji zawodowych Jeżeli legitymacja zawodowa zostanie wprowadzona, obowiązkowe 
jest korzystanie z systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI). 

Sprawozdawczyni pochwala wprowadzenie legitymacji zawodowej i korzystanie z systemu 
wymiany informacji na rynku wewnętrznym, uważa jednak, że należy jeszcze bardziej 
podkreślić dobrowolny charakter legitymacji zawodowej. Ponadto terminy rozpatrywania 
zawarte we wniosku są zdaniem sprawozdawczyni zbyt ambitne, zaś domniemane uzyskanie 
zezwolenia, tj. automatyczne uznanie kwalifikacji zawodowych w przypadku gdy 
przyjmujące państwo członkowskie nie podejmie decyzji w stosownym terminie, jest 
sprzeczne z wymogami bezpieczeństwa pacjenta. W sytuacji, gdy organ nie mógłby 
rozpatrzyć danego wniosku w wyznaczonym termine, np. z powodu konieczności uzyskania 
dodatkowych informacji, musiałby odmówić uznania kwalifikacji, aby nie powodować ryzyka 
wystąpienia domniemanego uzyskania zezwolenia. Wnioskodawca musiałby zatem ponownie 
rozpocząć procedurę, co niepotrzebnie wydłużyłoby cały proces i tym samym byłoby 
sprzeczne z podstawowym zamysłem legitymacji zawodowej, tj. przyspieszeniem uznawania 
kwalifikacji zawodowych. 

Minimalne wymogi dla zawodów podlegających automatycznemu uznawaniu

W zakres automatycznego uznawania kwalifikacji wchodzi obecnie siedem zawodów, z czego 
sześć to zawody medyczne. Są to lekarze, dentyści, weterynarze, pielęgniarki/pielęgniarze, 
położne i aptekarze.  Automatyczne uznawanie kompetencji opiera się na harmonizacji 
programów i wymogów w zakresie kształcenia w państwach członkowskich. Na tej podstawie 
kwalifikacje zawodowe dla zawodów ujętych w załączniku V do dyrektywy podlegają 
automatycznemu uznaniu w innym państwie członkowskim, bez konieczności 
przeprowadzenia dodatkowej kontroli kwalifikacji. 

Wniosek Komisji przewiduje aktualizację minimalnych wymogów w zakresie kształcenia 
lekarzy, pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych. 

Sprawozdawczyni sprzeciwia się zaostrzeniu warunku dla podjęcia kształcenia w przypadku 
pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych z ukończenia przez kandydatów dziesięcioletniego do 
dwunastoletniego kształcenia ogólnego. Szczególnie w kontekście ryzyka niedoboru 
wykwalifikowanej siły roboczej, zwłaszcza w służbie zdrowia, nieuniknione jest zwiększenie 
mobilności na jednolitym rynku. W tym kontekście należy jednak dopilnować, aby w wyniku 
zaostrzenia kryteriów dostępu, tak jak to ma miejsce w przypadku pielęgniarek/pielęgniarzy i 
położnych, nie powstały nowe sztuczne bariery dla mobilności. Ogólne zaostrzenie kryterium 
w zakresie dostępu, tj. minimalnego czasu trwania kształcenia ogólnego, jest sprzeczne z 
celem zapobiegania ryzyku wystąpienia niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej w 
Europie. Komisja argumentuje zaostrzenie kryterium w zakresie minimalnego czasu trwania 
kształcenia ogólnego zwiększeniem wymogów w służbie zdrowia. Sprawozdawczyni uważa 
jednak, że w celu uwzględnienia większych wymogów w służbie zdrowia konieczna jest w 
pierwszym rzędzie poprawa kształcenia, a nie wydłużenie czasu trwania nauki szkolnej. Poza 
tym biorąc pod uwagę różnice między systemami edukacji w Europie, które kształtowały się 
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przez lata, skupianie się wyłącznie na liczbie lat nauki w szkole nie wydaje się celowe. 
Dyrektywa koordynuje minimalne wymogi w zakresie kształcenia. Dlatego państwa 
członkowskie nadal mogą swobodnie decydować o obwarowaniu podjęcia kształcenia 
wymogiem ukończenia ponad dziesięcioletniego kształcenia ogólnego. 

Dostęp częściowy

Dostęp częściowy oznacza, że przyjmujące państwo członkowskie może ograniczyć dostęp do 
regulowanego zawodu w wyjątkowych okolicznościach do czynności, które odpowiadają 
kwalifikacjom uzykanym w państwie członkowskim pochodzenia. 

Koncepcja dostępu częściowego jest zasadniczo warta uznania, ponieważ może przyczynić 
się do zwiększenia mobilności w UE. Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta dostęp 
częściowy nie powinien jednak mieć zastosowania do zawodów medycznych. 

Mechanizm ostrzegania

Komisja proponuje wprowadzenie mechanizmu ostrzegania. Wniosek Komisji przewiduje 
zobowiązanie właściwych organów państwa członkowskiego do ostrzegania właściwych 
organów wszystkich pozostałych państw członkowskich o specjalistach, wobec których 
organy lub sądy wydały zakaz prowadzenia działalności zawodowej. 

Sprawozdawczyni z dużym zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, ponieważ w 
przeszłości miały miejsce incydenty, kiedy to przedstawiciele zawodów medycznych, którym 
cofnięto zezwolenia w rodzimym kraju, mogli nadal pracować niezauważeni w innym 
państwie członkowskim. 

Mechanizm ostrzegania powinien jednak obowiązywać dla wszystkich zawodów medycznych 
– zarówno dla tych podlegających systemowi automatycznego uznawania, jak i tych ujętych 
w ogólnym systemie uznawania kwalifikacji. Sztuczny podział mechanizmu ostrzegania na 
dwie kategorie wydaje się być sprzeczny z zasadą bezpieczeństwa pacjenta. 

Wymogi językowe 

W celu zapewnienia pacjentom ochrony niezbędne jest, aby przedstawiciele zawodów 
medycznych posiadali odpowiedni poziom znajomości języka. Zdaniem sprawozdawczyni 
należy koniecznie zapewnić przeprowadzanie kontroli znajomości języka przed 
dopuszczeniem do wykonywania zawodu.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 46, art. 53 ust. 1, art. 62 i 114,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 46, art. 53 ust. 1, art. 62, art. 114 i 
art. 168,

Uzasadnienie

Zmieniona dyrektywa musi gwarantować ochronę obywateli jako nadrzędny cel w ramach 
swobodnego przepływu specjalistów. W tym celu wniosek powinien mieć wspólną podstawę 
prawną zarówno w postaci artykułu 168 TFUE (zdrowie publiczne), jak i art. 114 TFUE 
(rynek wewnętrzny). W razie konieczności dostarczy to państwom członkowskim środków 
ochrony pacjentów i konsumentów przed potencjalnym zagrożeniem.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

administracyjnej za pośrednictwem 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym. Mechanizm ten powinien 
przyczynić się do zwiększenia synergii i 
zaufania wśród właściwych organów, 
jednocześnie eliminując powielanie pracy 
administracyjnej organów i zapewniając 
większą przejrzystość i pewność dla 
specjalistów. Procesowi ubiegania się o 
legitymację i wydawania jej należy nadać 
przejrzystą strukturę i należy uwzględnić w 
nim gwarancje i związane z nimi prawa do 
odwołania się dla wnioskodawców. 
Legitymacja i związane z nią schematy 
postępowania w ramach IMI powinny 
zapewnić integralność, autentyczność i 
poufność przechowywanych danych oraz 
uniknięcie bezprawnego i 
nieupoważnionego dostępu do informacji 
zapisanych na legitymacji i 
przechowywanych w systemie. Podkreśla, 
że praktyka uznawania kwalifikacji 
zawodowych na podstawie legitymacji 
zawodowej leży w wyłącznych 
kompetencjach przyjmującego państwa 
członkowskiego.

Uzasadnienie

Poprawka ta wyjaśnia, że nie powinno być wątpliwości co do tego, kto ponosi 
odpowiedzialność za uznawanie kwalifikacji na podstawie legitymacji zawodowej; 
przyjmujące państwo członkowskie ponosi pełną odpowiedzialność za zagwarantowanie 
uczciwości, bezpieczeństwa i jakości w procesie uznawania kwalifikacji.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 
wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie, w tych szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. Jeżeli występuje 
nadrzędny interes publiczny, wiążący się z 
bezpieczeństwem pacjentów, państwo 
członkowskie powinno jednak mieć 
możliwość odmówienia udzielenia dostępu 
częściowego. Ze względu na 
bezpieczeństwo pacjenta dostęp częściowy 
nie ma zastosowania do zawodów 
medycznych, które mają wpływ na 
bezpieczeństwo pacjenta. 

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 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W zawodzie pielęgniarskim i położniczym 
w ostatnich trzydziestu latach zaszły 
znaczne zmiany: społeczna opieka 
zdrowotna, stosowanie bardziej złożonych 
terapii oraz nieustanny rozwój technologii 
skutkują większą odpowiedzialnością 
pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych. Aby 
osoby uczące się pielęgniarstwa i osoby 
uczące się położnictwa były dobrze 
przygotowane do zaspokajania tego 
rodzaju złożonych potrzeb w obszarze 

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

opieki zdrowotnej, muszą one ponadto
posiadać solidne wykształcenie ogólne 
przed podjęciem takiego kształcenia, 
jednak decydujące znacznie mają jakość i 
program kształcenia, które muszą być 
nieustannie dostosowywane do 
pojawiających się wyzwań. 

Uzasadnienie

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

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Mobilność pracowników służby 
zdrowia powinna również zostać 
rozpatrzona w szerszym kontekście 
europejskich pracowników służby 
zdrowia, do których zastosowanie 
powinna mieć specjalna strategia na 
szczeblu europejskim i we współpracy z 
państwami członkowskimi, tak aby 
zagwarantować jak najwyższy poziom 
ochrony pacjentów i konsumentów, 
utrzymując jednocześnie finansową i 
organizacyjną stabilność krajowych 
systemów opieki zdrowotnej.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Dualne systemy szkolenia 
zawodowego stanowią kluczowy element 
niskiego bezrobocia wśród młodzieży, 
ponieważ są odpowiednio dostosowane do 
wymogów gospodarki i rynku pracy. 
Zapewnia to płynne przejście od szkolenia 
do pracy zawodowej. Jeżeli zatem w 
regulowanym zawodzie utworzone zostaną 
wspólne ramy szkolenia, dla których w 
danym państwie członkowskim istnieje już 
dualny system szkolenia zawodowego, to 
wspólne ramy szkolenia powinny się 
opierać na tym koncepcyjnym podejściu, 
przy jednoczesnym zachowaniu 
standardów istniejących w danym 
państwie członkowskim.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Już obecnie w dyrektywie 
2005/36/WE przewidziane są obowiązki 
wobec specjalistów polegające na 
posiadaniu niezbędnych umiejętności 
językowych. W ramach przeglądu tego 
obowiązku wykazano, że istnieje 
konieczność sprecyzowania tych wymogów 
językowych oraz wyjaśnienia roli 
właściwych organów i pracodawców, w 
szczególności w interesie bezpieczeństwa 
pacjentów.
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Chociaż w przypadku zawodów, które 
mają wpływ na pacjenta, np. w 
odniesieniu do bezpieczeństwa pacjenta i 
jego leczenia, świadczenia usług dla 
pacjentów i udzielania im informacji
kontrole w zakresie znajomości języka nie 
mogą stanowić powodu do odmowy 
uznania kwalifikacji zawodowych, 
kluczowe znaczenie ma sprawdzenie 
znajomości języka przed dopuszczeniem 
do wykonywania zawodu. Znajomość 
języka urzędowego/języków urzędowych 
obszaru językowego, gdzie dany 
specjalista zamierza pracować, jest zatem 
warunkiem sine qua non. W związku z 
tym jako norma obowiązywać musi co 
najmniej poziom C1 Europejskiego Opisu 
Systemu Kształcenia Językowego.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

O ile w dyrektywie przewidziano już 
szczegółowe obowiązki państw 
członkowskich w zakresie wymiany 
informacji, tego rodzaju obowiązki należy 
jednak zwiększyć. Państwa członkowskie 
powinny nie tylko reagować na wnioski o 
udzielenie informacji, ale również 
ostrzegać inne państwa członkowskie z 
własnej inicjatywy. Należy ostrzec 
wszystkie państwa członkowskie, jeżeli w 
wyniku postępowania dyscyplinarnego lub 
wyroku skazującego całkowicie lub 
częściowo ograniczającego prawo 
wykonywania zawodu specjalista traci 
prawo do przemieszczania się do innego 
państwa członkowskiego, a także w 
przypadku, gdy przy składaniu wniosku o 
uznanie kwalifikacji zawodowych 
specjalista posłużył się lub próbował 
posłużyć się fałszywymi dokumentami. 
Ostrzeżenie to należy aktywować przy 
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2006/123/WE. Należy ostrzec wszystkie 
państwa członkowskie, jeżeli w wyniku 
postępowania dyscyplinarnego lub wyroku 
skazującego specjalista traci prawo do 
przemieszczania się do innego państwa 
członkowskiego. Ostrzeżenie to należy 
aktywować przy zastosowaniu IMI 
niezależnie od tego, czy dany specjalista 
skorzystał z któregokolwiek prawa na 
podstawie dyrektywy 2005/36/WE lub czy 
złożył wniosek o uznanie jego kwalifikacji 
zawodowych poprzez wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej lub przy 
zastosowaniu którejkolwiek innej metody 
przewidzianej w tej dyrektywie. Procedura 
ostrzegania powinna być zgodna z prawem 
Unii w zakresie ochrony danych 
osobowych i innych praw podstawowych.

zastosowaniu IMI niezależnie od tego, czy 
dany specjalista skorzystał z 
któregokolwiek prawa na podstawie 
dyrektywy 2005/36/WE lub czy złożył 
wniosek o uznanie jego kwalifikacji 
zawodowych poprzez wydanie europejskiej 
legitymacji zawodowej lub przy 
zastosowaniu którejkolwiek innej metody 
przewidzianej w tej dyrektywie. Procedura 
ostrzegania powinna być zgodna z prawem 
Unii w zakresie ochrony danych 
osobowych i innych praw podstawowych.

Uzasadnienie

Sformułowanie przepisu zaproponowane przez Komisję spowodowałoby, że mechanizm 
ostrzegania miałby zastosowanie jedynie do zawodów medycznych, które polegają 
automatycznemu uznawaniu. Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta nie należy wprowadzać 
sztucznego podziału między zawodami medycznymi podlegającymi systemowi automatycznego 
uznawania i zawodami medycznymi ujętymi w ogólnym systemie uznawania kwalifikacji. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

specjalistycznego kształcenia medycznego 
i specjalistycznego kształcenia lekarsko-
dentystycznego, włączenia do pkt 5.1.3 
załącznika V nowych specjalności 
medycznych, zmian w wykazie zawartym 
w pkt 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 i 5.6.1 
załącznika V, włączenia do pkt 5.3.3 
załącznika V nowych specjalności 
lekarsko-dentystycznych, określenia 
warunków stosowania wspólnych ram 
kształcenia oraz określenia warunków 
stosowania wspólnych testów w zakresie 
kształcenia.  Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Uzasadnienie

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

Poprawka 10

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

(1a) W art. 1 dodaje się akapit trzeci w 
brzmieniu:
„Niniejsza dyrektywa nie narusza 
środków niezbędnych dla zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia i 
konsumentów.”.

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

j) „praktyki”: wykonywanie 
nadzorowanych czynności, aby móc 
wykonywać zawód regulowany zgodnie z 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi 
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podstawie egzaminu; lub administracyjnymi danego państwa 
członkowskiego;

Uzasadnienie

Słowo „płatne” powinno zostać skreślone, ponieważ osoby, które odbywają praktyki będące 
podstawowym elementem szkolenia zawodowego nie powinny znaleźć się w gorszej sytuacji, 
w przypadku gdy nie otrzymują wynagrodzenia za te praktyki. Włączenie sformułowania 
„zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi danego państwa 
członkowskiego” wyjaśnia fakt, że warunki dostępu do regulowanych zawodów są określane 
przez państwo członkowskie.

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadaczowi europejskiej legitymacji 
zawodowej korzystanie ze wszystkich 
praw przyznanych w art. 4b–4e po 
zatwierdzeniu legitymacji przez właściwy 

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

przez właściwy organ przyjmującego
państwa członkowskiego zgodnie z ust. 3 i 
4 niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

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

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 16

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

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

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

Uzasadnienie

Ponieważ określenie właściwich organów do wydawania europejskich legitymacji 
zawodowych ma zostać pozostawione uznaniu państw członkowskich, należy skreślić 
odniesienie do ośrodków wsparcia.

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Europejskie legitymacje zawodowe są 
udostępniane na wniosek dla zawodów, o 
których mowa w aktach wykonawczych 
przyjętych przez Komisję zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 58.,
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procedurą doradczą, o której mowa w 
art. 58.

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Komisja może wprowadzić europejską 
legitymację zawodową w drodze aktu 
wykonawczego zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 58, 
pod warunkiem że w obrębie 
przedmiotowego zawodu jest dostateczna 
mobilność lub potencjał dostatecznej 
mobilności, że jest wystarczające 
zainteresowanie ze strony odnośnych 
podmiotów lub zawód jest regulowany w 
wystarczającej liczbie państw 
członkowskich.

Uzasadnienie

Zastosowana powinna zostać procedura sprawdzająca, ponieważ uważa się, że akt 
wykonawczy jest odnosi się do programów mających istotne konsekwencje zgodnie z art. 2 
ust. 2 rozporządzenia 182/2011.

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Te akty wykonawcze ustalają również 
format europejskiej legitymacji 
zawodowej, tłumaczenia niezbędne do 
udokumentowania wniosku o wydanie 
europejskiej legitymacji zawodowej oraz 
szczegóły dotyczące oceny wniosków, z 
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uwzględnieniem specyfiki każdego 
rozpatrywanego zawodu. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w 
art. 58.

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Obliczanie i podział opłat wchodzi w zakres kompetencji państw członkowskich i dlatego 
powyższe odniesienie zostało skreślone. 

Poprawka 21

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

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

1. Państwa członkowskie umożliwiają 
osobom posiadającym kwalifikacje 
zawodowe złożenie wniosku o europejską 
legitymację zawodową w formie pisemnej 
lub elektronicznej zgodnie z art. 57.

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. 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 

4. 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 
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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.

zakresie udostępniania europejskiej 
legitymacji zawodowej jej posiadaczowi. 
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 58.

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. 

Poprawka 24

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

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ rodzimego państwa 1. Właściwy organ rodzimego państwa 
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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.

członkowskiego weryfikuje wniosek oraz 
dodatkowe dokumenty i wystawia
europejską legitymację zawodową w 
terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania przez niego kompletnego 
wniosku. Bezzwłocznie przekazuje on 
europejską kartę zawodową właściwemu 
organowi zainteresowanego 
przyjmującego państwa członkowskiego i 
informuje o tym wnioskodawcę. 
Przyjmujące państwo członkowskie 
wydaje oświadczenie przewidziane w 
art. 7. Bez uszczerbku dla art. 8 ust. 1. 
przyjmujące państwo członkowskie nie 
może w ciągu kolejnego roku wymagać 
kolejnego oświadczenia na podstawie 
art. 7.

Poprawka 26

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

Uzasadnienie

Zatwierdzanie kwalifikacji zawodowych spoczywa na przyjmującym państwie członkowskim. 
Aby zapewnić właściwym organom wystarczająco dużo czasu na rozpatrzenie dokumentów, 
konieczne jest wydłużenie terminów.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4c – ustęp 3
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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 dwóch lat, o którym 
mowa w ust. 1, może on nadal korzystać z 
europejskiej legitymacji zawodowej, o 
której mowa w ust. 1. Właściwy organ 
rodzimego państwa członkowskiego 
przekazuje zaktualizowaną europejską 
legitymację zawodową zainteresowanym 
przyjmującym państwom członkowskim. 
W takich przypadkach posiadacz 
europejskiej legitymacji zawodowej składa 
oświadczenie przewidziane w art. 7.

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. 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.

4. 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, chyba że jej posiadacz został 
pozbawiony prawa wykonywania zawodu 
w jakimkolwiek państwie członkowskim.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4d – nagłówek
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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 rozdziałem III.

Uzasadnienie

Przyjmujące państwa członkowskie powinny zadecydować o wydaniu europejskiej legitymacji 
zawodowej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i sporadycznego świadczenia 
usług na podstawie art. 7 ust. 4 (zawody regulowane mające wpływ na zdrowie lub 
bezpieczeństwo publiczne) oraz w zakresie tymczasowego i sporadycznego świadczenia usług 
przez pracowników służby zdrowia korzystających z automatycznego uznawania kwalifikacji 
zgodnie z tytułem III rozdziałem III dyrektywy 2005/36/WE. Sektorowe zawody medyczne to 
kluczowe podmioty świadczące usługi zdrowotne i mogą one zagrażać bezpieczeństwu 
publicznemu. Nieprawidłowa opieka zdrowotna odbija się nie tylko na pacjentach przybyłego 
z innego kraju personelu medycznego, lecz również na systemie opieki zdrowotnej państwa 
przyjmujacego.

Poprawka 30

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

1. W terminie pięciu 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 
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dokumentacji w systemie IMI. Rodzime 
państwo członkowskie informuje 
wnioskodawcę o przebiegu procedury.

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

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4d – 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 ośmiu 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 ośmiu tygodni.

Uzasadnienie

Zatwierdzanie kwalifikacji zawodowych spoczywa na przyjmującym państwie członkowskim. 
Aby zapewnić właściwym organom wystarczająco dużo czasu na rozpatrzenie dokumentów, 
konieczne jest wydłużenie terminów.

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadkach, o których mowa w art. 3. W przypadkach, o których mowa w art. 
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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.

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.

Uzasadnienie

Zatwierdzanie kwalifikacji zawodowych spoczywa na przyjmującym państwie członkowskim. 
Aby zapewnić właściwym organom wystarczająco dużo czasu na rozpatrzenie dokumentów, 
konieczne jest wydłużenie terminów.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4d – 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 trzech miesięcy 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. 
Propozycja dotycząca otrzymania dalszych 
informacji odracza trzymiesięczny okres 
zatwierdzania o maksymalnie dwa 
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miesiące.

Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Przepisy przewidziane w ust. 5 zdanie 
pierwsze nie mają zastosowania do 
zawodów medycznych, które mają wpływ 
na bezpieczeństwo pacjenta.

Poprawka 35

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

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.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4e – 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, rodzaj 
kwalifikacji i zawód, narodowość w 
momencie uznania kwalifikacji, aktualny 
status rejestracji, mający zastosowanie 
system, odpowiednie właściwe organy, 
numer legitymacji, elementy 
zabezpieczające i odniesienie do ważnego 
dokumentu tożsamości.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4e – 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, tytuł 
zawodowy, dokument poświadczający 
wykształcenie, dokument poświadczający 
doświadczenie zawodowe, mający 
zastosowanie system, odpowiednie 
właściwe organy, numer legitymacji, 
elementy zabezpieczające i odniesienie do 
ważnego dokumentu tożsamości.

Uzasadnienie

Przy zatwierdzaniu kwalifikacji zawodowych wykształcenie i doświadczenie zawodowe mają 
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zasadnicze znaczenie. Obowiązkowe powinno być zatem zamieszczanie w europejskiej 
legitymacji zawodowej informacji dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego. 
Dyrektywa dotyczy uznawania kwalifikacji zawodowych a nie zawodu; z tego powodu w 
legitymacji zawodowej musi znajdować się informacja o posiadaniu tytułu zawodowego 
dopuszczającego do wykonywania zawodu.

Poprawka 38

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. 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. 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.

7. 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. 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. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 58.

Uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 procedurę sprawdzającą należy stosować w 
przypadku przyjmowania aktów o zasięgu ogólnym. Procedura ta zapewnia, że Komisja nie 
może przyjmować aktów wykonawczych, jeśli nie są one zgodne z opinią komitetu. W tym 
przypadku procedura sprawdzająca wydaje się zatem właściwsza.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4e – ustęp 7 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. 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.

7. Przyjmujące 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.

Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) Specjalista jest w pełni uprawniony do 
wykonywania w rodzimym państwie 
członkowskim działalności zawodowej, w 
odniesieniu do której w przyjmującym 
państwie członkowskim może zostać 
przyznany tylko dostęp częściowy;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4f – 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 w 
indywidualnych przypadkach udzielić 
dostępu częściowego do zawodów 
medycznych, które mają wpływ na 
bezpieczeństwo pacjenta. Wniosek o 
przyznanie dostępu częściowego może 
zostać odrzucony, jeżeli takie odrzucenie 
jest uzasadnione względami interesu 
publicznego ochrony zdrowia publicznego 
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i bezpieczeństwa pacjentów.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7 – litera a) – podpunkt (ii)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 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 
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 
języka urzędowego/języków urzędowych 
obszaru językowego przyjmującego 
państwa członkowskiego, gdzie dany 
specjalista zamierza pracować.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 11 – litera c) – podpunkt (ii) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii)  kształcenia i szkolenia regulowanego 
lub, w przypadku zawodów regulowanych, 
kształcenia zawodowego o specjalnym 
programie, z kompetencjami 
wykraczającymi poza kompetencje 
przewidziane na poziomie b, 
równoważnego z kształceniem, o którym 
mowa w ppkt (i), jeżeli zapewnia ono 
porównywalny poziom przygotowania 
zawodowego i przygotowuje do pełnienia 
porównywalnych obowiązków i funkcji, 
pod warunkiem, że do dyplomu dołączone 
jest zaświadczenie z rodzimego państwa 

skreślony



PE494.470v02-00 174/209 RR\927072PL.doc

PL

członkowskiego;

Uzasadnienie

Art. 11 lit. c) ppkt ii dyrektywy 2005/36/WE zawiera odniesienie do załącznika II, w którym 
ujęto zawody medyczne, takie jak fizjoterapeuta i logopeda.  Artykuł 11 lit. c) ppkt ii powinien 
pozostać w dotychczasowym brzmieniu. 

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 – litera d)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 11 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) skreśla się akapit drugi; skreślony

Uzasadnienie

Należy zachować możliwość zamiany wykazu w załączniku II.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 9 – litera da) (nowa)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. W celu zmiany wykazu zawartego w 
załączniku II Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 58a, aby uwzględnić kursy 
kształcenia, spełniające wymogi 
przewidziane w ust. 1 lit. c) pptk ii.” 

Uzasadnienie

Należy zachować możliwość zamiany wykazu w załączniku II.
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku poświadczenia 
kompetencji lub dokumentu 
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, 
o których mowa w ust. 1 i 2, lub 
świadectwa poświadczającego odbycie 
kształcenia i szkolenia regulowanego lub 
kształcenia zawodowego o specjalnym 
programie równoważnego z kształceniem, 
o którym mowa w art. 11 lit. c) ppkt (i), 
przyjmujące państwo członkowskie 
dopuszcza poziom potwierdzony lub 
poświadczony przez rodzime państwo 
członkowskie.

3. W przypadku poświadczenia 
kompetencji lub dokumentu 
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, 
o których mowa w ust. 1 i 2, lub 
świadectwa poświadczającego odbycie 
kształcenia i szkolenia regulowanego lub 
kształcenia zawodowego o specjalnym 
programie równoważnego z kształceniem, 
o którym mowa w art. 11 lit. c), 
przyjmujące państwo członkowskie 
dopuszcza poziom potwierdzony lub 
poświadczony przez rodzime państwo 
członkowskie.

Uzasadnienie

Art. 11 ppkt ii zawiera odniesienie do załącznika II do omawianej dyrektywy, w którym ujęto 
również zawody medyczne i paramedyczne. Ze względu na mobilność również w przypadku 
rodzajów kształcenia o specjalnym programie należy dopuszczać poziom poświadczony przez 
rodzime państwo członkowskie. 

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 i 2 niniejszego artykułu właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego 
może odmówić dostępu do zawodu lub 
jego wykonywania posiadaczom 
poświadczenia kompetencji, jeżeli 
kwalifikacje krajowe wymagane do 
wykonywania zawodu na terytorium tego 

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 i 2 niniejszego artykułu właściwy organ 
przyjmującego państwa członkowskiego 
może odmówić dostępu do zawodu lub 
jego wykonywania posiadaczom 
poświadczenia kompetencji, jeżeli 
kwalifikacje krajowe wymagane do 
wykonywania zawodu na terytorium tego 
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państwa sklasyfikowano w art. 11 lit. d) 
lub e).

państwa sklasyfikowano w art. 11 lit. c), d) 
lub e).

Uzasadnienie

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

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 15 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 21 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) w art. 21 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„4a. Państwa członkowskie nie są jednak 
zobowiązane do zatwierdzania 
dokumentów potwierdzających posiadanie 
kwalifikacji, o których mowa w załączniku 
V, pkt 5.6.2, w związku z otwieraniem 
nowych, ogólnodostępnych aptek.  Do 
celów niniejszego ustępu za nowe 
uważane będą także apteki działające 
krócej niż trzy lata.”

Uzasadnienie

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

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 15 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 21 – ustęp 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) w art. 21 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„7a. Państwa członkowskie mogą 
wymagać, by specjaliści posiadający 
dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji, o których mowa w załączniku 
V pkt 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 korzystali tylko z 
przepisów ust. 1 jeśli zdobyli wykształcenie 
w ciągu trzech poprzedzających lat lub 
mogą wykazać przedstawiając 
zaświadczenie wydane przez właściwy 
organ lub odnośną organizację, że byli 
faktycznie i zgodnie z prawem 
zaangażowani w omawianą działalność 
przez co najmniej trzy następujące po 
sobie lata w okresie pięciu lat do daty 
wydania zaświadczenia.  Jeżeli taki 
dokument nie zostanie dostarczony, 
państwa członkowskie mogą ocenić 
kwalifikacje zawodowe na mocy przepisów 
wymienionych w tytule III rozdział I lub 
dać ograniczony dostęp do zawodu 
zgodnie z prawodawstwem krajowym.”.

Uzasadnienie

Obecnie właściwe organy muszą automatycznie uznawać kwalifikacje i dawać dostęp do 
zawodu specjalistom, którzy być może nie prowadzili praktyki zawodowej przez wiele lat po 
zdobyciu kwalifikacji.  Dyrektywa powinna umożliwić właściwym władzom połączenie 
automatycznego uznawania kwalifikacji z wymogiem wykazania się aktualnym i odpowiednim 
doświadczeniem zawodowym. Jeżeli okaże się to niemożliwe, wnioski specjalistów mogą być 
rozpatrywane w ramach systemu ogólnego.
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Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. b) akapitu pierwszego od 
dnia [wstawić datę – dzień po dacie 
określonej w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy] i 
co pięć lat od tego dnia, właściwe organy 
państw członkowskich składają do Komisji 
i do innych państw członkowskich 
sprawozdania dostępne dla opinii 
publicznej w odniesieniu do procedur 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
dotyczących lekarzy, lekarzy specjalistów, 
pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę 
ogólną, lekarzy dentystów, 
wyspecjalizowanych lekarzy dentystów, 
lekarzy weterynarii, położnych i 
farmaceutów.

Do celów lit. b) akapitu pierwszego od 
dnia [wstawić datę – dzień po dacie 
określonej w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy] i 
co pięć lat od tego dnia, właściwe organy 
państw członkowskich składają do Komisji 
i do innych państw członkowskich 
sprawozdania dostępne dla opinii 
publicznej w odniesieniu do procedur 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
dotyczących lekarzy, lekarzy specjalistów, 
pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę 
ogólną, lekarzy dentystów, 
wyspecjalizowanych lekarzy dentystów, 
lekarzy weterynarii, położnych i 
farmaceutów. c) Państwa członkowskie 
winny dysponować systemem 
gwarantującym, że pracownicy służby 
zdrowia regularnie aktualizują swoje 
umiejętności w ramach nieustannego 
doskonalenia zawodowego.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 18 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kształcenie medyczne na podstawowym 
poziomie obejmuje co najmniej pięcioletni
okres studiów, co można również wyrazić 
przy pomocy równoważnych punktów 
ECTS; okres ten obejmuje co najmniej 5 
500 godzin kształcenia teoretycznego i 
praktycznego prowadzonego na 
uniwersytecie lub pod jego nadzorem.

2. Kształcenie medyczne na podstawowym 
poziomie obejmuje co najmniej 
sześcioletni okres studiów (co można 
ponadto wyrazić przy pomocy 
równoważnych punktów ECTS); okres ten 
obejmuje co najmniej 5 500 godzin 
efektywnego kształcenia teoretycznego na 
uniwersytecie i kształcenia praktycznego 
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zapewnianego przez uniwersytet lub 
prowadzonego pod jego nadzorem w
szpitalu pozauniwersyteckim. Co najmniej 
5 500 godzin efektywnego kształcenia nie 
obejmuje takich elementów jak np. 
samokształcenie, egzaminy i 
przygotowanie rozprawy.

Uzasadnienie

Skrócenie kształcenia medycznego na podstawowym poziomie zdecydowanie wpłynie 
niekorzystnie na jakość tego kształcenia. W przeważającej większości państw członkowskich 
kształcenie medyczne na podstawowym poziomie obejmuje obecnie co najmniej sześć lat 
nauki. Zmiana na okres pięcioletni mogłaby zainicjować obniżanie standardów, co jest 
wysoce niepożądane. Kształcenie teoretyczne musi się odbywać na uniwersytecie, a 
kształcenie praktyczne powinno być możliwe zarówno w szpitalach uniwersyteckich, jak i 
pozauniwersyteckich.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 18 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 58a w 
celu szczegółowego określenia:

skreślony

a) odpowiedniej wiedzy w zakresie nauk, o 
której mowa w ust. 3 lit. a), zgodnej z 
postępem naukowym i technicznym oraz 
niezbędnych kompetencji wynikających z 
tej wiedzy;
b) stopnia wystarczającej znajomości 
zagadnień, o których mowa w ust. 3 lit. b), 
i kompetencji niezbędnych do osiągnięcia 
takiej znajomości zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym oraz 
osiągnięciami w dziedzinie edukacji w 
państwach członkowskich;
c) odpowiedniej wiedzy w zakresie 
dyscyplin klinicznych i praktyki klinicznej, 
o której mowa w ust. 3 lit. c), i 
niezbędnych kompetencji, które powinny 
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wynikać z tej wiedzy, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym;
d) odpowiedniego doświadczenia 
klinicznego, o którym mowa w ust. 3 lit. 
d), i niezbędnych kompetencji, które 
powinny wynikać z tego doświadczenia, 
zgodnie z postępem naukowym i 
technicznym oraz osiągnięciami w 
dziedzinie edukacji w państwach 
członkowskich.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 166 TFUE za treść kształcenia zawodowego odpowiadają państwa 
członkowskie.  Nawet jeżeli w przypadku grupy zawodowej lekarzy do tej pory nie ma 
minimalnego programu kształcenia służącego za podstawę do automatycznego uznawania, to 
takie rozszerzenie kompetencji Komisji nie może być usprawiedliwione i wykraczałoby nawet 
po zakres minimalnego programu kształcenia. 

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 19 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 25 – ustęp 3a – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą określić w 
swoim ustawodawstwie krajowym 
częściowe zwolnienia z części 
specjalistycznego kształcenia medycznego, 
jeżeli ta część kształcenia odbyła się już w 
trakcie innego programu kształcenia 
specjalistycznego wymienionego w 
załączniku V pkt 5.1.3 i jeżeli poprzednia 
kwalifikacja zawodowa została zdobyta 
przez specjalistę w tym państwie 
członkowskim. Państwa członkowskie 
gwarantują, że przyznane zwolnienie nie 
przekracza jednej trzeciej minimalnego 
okresu kursów specjalistycznego 
kształcenia medycznego, o którym mowa 
w załączniku V pkt 5.1.3.

3a. Państwa członkowskie mogą określić w 
swoim ustawodawstwie krajowym 
częściowe zwolnienia z części 
specjalistycznego kształcenia medycznego, 
do zastosowania w poszczególnych 
przypadkach, jeżeli ta część kształcenia 
odbyła się już w trakcie innego programu 
kształcenia specjalistycznego 
wymienionego w załączniku V pkt 5.1.3 i 
jeżeli poprzednia kwalifikacja zawodowa 
została zdobyta przez specjalistę w tym 
państwie członkowskim. Państwa 
członkowskie gwarantują, że przyznane 
zwolnienie nie przekracza jednej trzeciej 
minimalnego okresu kursów 
specjalistycznego kształcenia medycznego, 
o którym mowa w załączniku V pkt 5.1.3.
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 22 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Warunkiem podjęcia kształcenia dla 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną jest ukończenie dwunastoletniego
kształcenia ogólnego, potwierdzonego 
dyplomem, świadectwem lub innym 
dokumentem wydanym przez właściwe 
organy lub instytucje państwa 
członkowskiego albo świadectwem 
potwierdzającym zdanie egzaminu 
wstępnego na równoważnym poziomie do 
szkoły pielęgniarskiej.

1. Warunkiem podjęcia kształcenia dla 
pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną zgodnie z ust. 3 jest ukończenie co 
najmniej dziesięcioletniego kształcenia 
ogólnego do co najmniej 16. roku życia, 
potwierdzonego dyplomem, świadectwem 
lub innym dokumentem wydanym przez 
właściwe organy lub instytucje państwa 
członkowskiego albo świadectwem 
potwierdzającym zdanie egzaminu 
wstępnego na równoważnym poziomie do 
szkoły pielęgniarskiej. Przepis ten nie 
narusza prawa państw członkowskich do 
wymagania na szczeblu krajowym 
ukończenia dłuższego kształcenia 
ogólnego jako warunku do podjęcia 
kształcenia;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 22 – litera d)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 58a w 
celu szczegółowego określenia: 

skreślony

a) odpowiedniej wiedzy w zakresie nauk z 
dziedziny pielęgniarstwa ogólnego, o 
której mowa w ust. 6 lit. a), zgodnie z 
postępem naukowym i technicznym oraz 
niezbędnych kompetencji, które powinny 
wynikać z tej wiedzy, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym oraz 
najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie 
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edukacji;
b) stopnia wystarczającego zrozumienia 
zagadnień, o których mowa w ust. 6 lit. a), 
i niezbędnych kompetencji wynikających z 
tego zrozumienia, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym oraz 
najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie 
edukacji;
c) stopnia wystarczającej wiedzy w 
zakresie zagadnień, o których mowa w 
ust. 6 lit. b), i niezbędnych kompetencji 
wynikających z tego zrozumienia, zgodnie 
z postępem naukowym i technicznym oraz 
najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie 
edukacji;
d) odpowiedniego doświadczenia 
klinicznego, o którym mowa w ust. 6 lit. 
c), i niezbędnych kompetencji 
wynikających z tego odpowiedniego 
doświadczenia klinicznego, zgodnie z 
postępem naukowym i technicznym oraz 
najnowszymi osiągnięciami dziedzinie 
edukacji.

Uzasadnienie

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

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 23 – litera a a) (nowa)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ust. 2 skreśla się;

Uzasadnienie

W Polsce wszystkie pielęgniarki – kształcone zarówno w ramach obecnego, jak i 
poprzedniego systemu edukacji – mają te same kwalifikacje. Zgodnie z polskim prawem 
pielęgniarki mają obowiązek nieustannego poszerzania wiedzy i doskonalenia zawodowego. 
Kwalifikacje polskich pielęgniarek zdobyte przed przystąpieniem Polski do UE powinny zatem 
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zostać uznane na podstawie zasady praw nabytych, zgodnie z art. 23 dyrektywy. W związku z 
tym należy uchylić art. 33 ust. 2.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 23 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie uznają 
dokumenty potwierdzające posiadanie 
kwalifikacji pielęgniarek wydane w Polsce 
pielęgniarkom, które przed dniem 1 maja 
2004 r. ukończyły kształcenie 
niespełniające minimalnych wymogów w 
zakresie kształcenia określonych w art. 31, 
potwierdzone dyplomem licencjackim 
uzyskanym na podstawie specjalnego 
programu kształcenia określonego w art. 
11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i 
położnej oraz niektórych innych ustaw 
(Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 
r., nr 92, poz. 885) oraz w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 
2010 r. zmieniającym rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w 
sprawie szczegółowych warunków 
prowadzenia studiów zawodowych na 
kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo 
przeznaczonych dla pielęgniarek i 
położnych posiadających świadectwo 
dojrzałości i będących absolwentami 
liceów medycznych oraz medycznych 
szkół zawodowych kształcących w 
zawodzie pielęgniarki i położnej (Dziennik 
Ustaw z dnia 21 kwietnia 2010 r., nr 65, 
poz. 420) w celu potwierdzenia, że dana 
osoba posiada wiedzę i umiejętności 
porównywalne z tymi, jakie posiadają 
pielęgniarki posiadające kwalifikacje, które 
w przypadku Polski określono w 
załączniku V pkt 5.2.2.

3. Państwa członkowskie uznają 
dokumenty potwierdzające posiadanie 
kwalifikacji pielęgniarek wydane w Polsce 
pielęgniarkom, które przed dniem 1 maja 
2004 r. ukończyły kształcenie 
niespełniające minimalnych wymogów w 
zakresie kształcenia określonych w art. 31, 
potwierdzone dyplomem licencjackim 
uzyskanym na podstawie specjalnego 
programu kształcenia określonego w art. 
11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i 
położnej oraz niektórych innych ustaw 
(Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 
r., nr 92, poz. 885) oraz w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w 
sprawie szczegółowych warunków 
prowadzenia studiów zawodowych na 
kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo 
przeznaczonych dla pielęgniarek i 
położnych posiadających świadectwo 
dojrzałości i będących absolwentami 
liceów medycznych oraz medycznych 
szkół zawodowych kształcących w 
zawodzie pielęgniarki i położnej (Dziennik 
Ustaw z dnia 13 maja 2004 r., nr 110, poz. 
1170, z dalszymi zmianami), zastąpionym 
art. 55.2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 
zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dziennik Ustaw z dnia 23 sierpnia 
2011 r. nr 174, pos. 1039), i 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
14 czerwca 2012 r. w sprawie 
szczegółowych warunków prowadzenia 
kursów na poziomie szkolnictwa wyższego
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na kierunku pielęgniarstwo lub 
położnictwo przeznaczonych dla 
pielęgniarek i położnych posiadających 
świadectwo dojrzałości i będących 
absolwentkami medycznych szkół 
średnich lub szkół pomaturalnych 
kształcących w zawodzie pielęgniarki i 
położnej (Dziennik Ustaw z dnia 6 lipca 
2012 r., poz. 770) w celu potwierdzenia, że 
dana osoba posiada wiedzę i umiejętności 
porównywalne z tymi, jakie posiadają 
pielęgniarki posiadające kwalifikacje, które 
w przypadku Polski określono w 
załączniku V pkt 5.2.2.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 24 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podstawowe kształcenie lekarsko-
dentystyczne obejmuje łącznie co najmniej 
pięć lat studiów teoretycznych i 
praktycznych prowadzonych w pełnym 
wymiarze godzin, co można również 
wyrazić przy pomocy równoważnych 
punktów ECTS, obejmujących co najmniej 
program określony w załączniku V pkt 
5.3.1, odbywanych na uniwersytecie lub w 
szkole wyższej prowadzącej kształcenie na 
poziomie uznanym za równoważny lub pod 
nadzorem uniwersytetu. 

Podstawowe kształcenie lekarsko-
dentystyczne trwa łącznie co najmniej pięć 
lat i obejmuje co najmniej 5000 godzin 
studiów teoretycznych i praktycznych 
prowadzonych w pełnym wymiarze 
godzin, co można również dodatkowo
wyrazić przy pomocy równoważnych 
punktów ECTS, przy założeniu, że rok 
akademicki odpowiada 60 punktom 
szkoleniowym, obejmujących co najmniej 
program określony w załączniku V pkt 
5.3.1, odbywanych na uniwersytecie lub w 
szkole wyższej prowadzącej kształcenie na 
poziomie uznanym za równoważny lub pod 
nadzorem uniwersytetu.

Uzasadnienie

Ze względu na zapewnienie dobrej jakości podstawowego kształcenia lekarsko-
dentystycznego należy uzupełnić kryterium czasu trwania tego kształcenia o minimalną liczbę 
godzin. W ten sposób można wykluczuć kursy kształcenia odbywające się niesystematycznie 
lub w weekendy. Przydział punktów ECTS w całej Europie nie jest jednakowy. Informacja o 
poziomie kształcenia wyrażona przy pomocy punktów ECTS nie może wobec tego zastąpić 
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pozostałych kryteriów i może być podawana jedynie jako informacja dodatkowa.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 24 – litera b
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 34 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 58a w 
celu szczegółowego określenia:

skreślony

a) odpowiedniej wiedzy w zakresie nauk z 
dziedziny stomatologii i stopnia 
zrozumienia metod naukowych, o których 
mowa w ust. 3 lit. a), i niezbędnych 
kompetencji wynikających z tego zakresu 
wiedzy i stopnia zrozumienia, zgodnie z 
postępem naukowym i technicznym oraz 
najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie 
edukacji;
b) odpowiedniej wiedzy w zakresie 
zagadnień, o których mowa w ust. 3 lit. b), 
i niezbędnych kompetencji wynikających z 
tego zakresu wiedzy, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym oraz 
najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie 
edukacji;
c) odpowiedniej wiedzy w zakresie 
zagadnień, o których mowa w ust. 3 lit. c), 
i niezbędnych kompetencji wynikających z 
tego zakresu wiedzy, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym;
d) odpowiedniej wiedzy w zakresie
dyscyplin i metod klinicznych, o której 
mowa w ust. 3 lit. d), i niezbędnych 
kompetencji wynikających z tej wiedzy, 
zgodnie z postępem naukowym i 
technicznym;
e) odpowiedniego doświadczenia 
klinicznego, o którym mowa w ust. 3 lit. 
e), zgodnie z najnowszymi osiągnięciami 
w dziedzinie edukacji.
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Uzasadnienie

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

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 26 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kształcenie lekarzy weterynarii obejmuje 
co najmniej pięcioletni okres studiów 
teoretycznych i praktycznych 
prowadzonych w pełnym wymiarze 
godzin, co można również wyrazić przy 
pomocy równoważnych punktów ECTS, w 
trakcie których realizowany jest co 
najmniej program określony w załączniku 
V pkt 5.4.1, odbywanych na uniwersytecie 
lub w szkole wyższej prowadzącej 
kształcenie na poziomie uznanym za 
równoważny lub pod nadzorem 
uniwersytetu.

Kształcenie lekarzy weterynarii obejmuje 
co najmniej pięcioletni okres studiów 
teoretycznych i praktycznych 
prowadzonych w pełnym wymiarze 
godzin, co można również dodatkowo
wyrazić przy pomocy równoważnych 
punktów ECTS, w trakcie których 
realizowany jest co najmniej program 
określony w załączniku V pkt 5.4.1, 
odbywanych na uniwersytecie lub w szkole 
wyższej prowadzącej kształcenie na 
poziomie uznanym za równoważny lub pod 
nadzorem uniwersytetu.

Uzasadnienie

Przydział punktów ECTS w całej Europie nie jest jednakowy. Informacja o poziomie 
kształcenia wyrażona przy pomocy punktów ECTS nie może wobec tego zastąpić pozostałych 
kryteriów i może być podawana jedynie jako informacja dodatkowa.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 26 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 58a w 
celu szczegółowego określenia:

skreślony
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a) odpowiedniej wiedzy w zakresie nauk, o 
której mowa w ust. 3 lit. a), i niezbędnych 
kompetencji wynikających z tego zakresu 
wiedzy, zgodnie z postępem naukowym i 
technicznym;
b) odpowiedniej wiedzy na temat budowy i 
czynności zwierząt zdrowych, o której 
mowa w ust. 3 lit. b), i niezbędnych 
kompetencji wynikających z tego zakresu 
wiedzy zgodnie z postępem naukowym i 
technicznym;
c) odpowiedniej wiedzy na temat 
zachowania, ochrony i chorób zwierząt, o 
której mowa w ust. 3 lit. c) i d), i 
niezbędnych kompetencji wynikających z 
tego zakresu wiedzy, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym;
d) dostatecznej znajomości medycyny 
prewencyjnej, o której mowa w ust. 3 lit. 
e), i niezbędnych kompetencji 
wynikających z tego stopnia znajomości, 
zgodnie z postępem naukowym i 
technicznym; 
e) odpowiedniej wiedzy na temat 
zagadnień określonych w ust. 3 lit. f) i 
niezbędnych kompetencji wynikających z 
tego zakresu wiedzy, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym;
f) odpowiedniego doświadczenia 
klinicznego i praktycznego, o którym 
mowa w ust. 3 lit. h), i niezbędnych 
kompetencji wynikających z tego zakresu 
wiedzy, zgodnie z najnowszymi 
osiągnięciami w dziedzinie edukacji.

Uzasadnienie

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



PE494.470v02-00 188/209 RR\927072PL.doc

PL

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 26 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 38a
Specjalności weterynaryjne
Komisja w ciągu dwóch lat od wejścia w 
życie dyrektywy sprawdza, czy oprócz 
specjalności medycznych i lekarsko-
dentystycznych zakresem stosowania 
dyrektywy 2005/36/WE powinny zostać 
objęte również specjalności 
weterynaryjne, jeżeli występują one w 
przynajmniej jednej trzeciej państw 
członkowskich i w stosownym przypadku 
przedkłada wniosek legislacyjny.”

Uzasadnienie

Również w dziedzinie weterynarii występuje szereg specjalności, które w coraz większym 
stopniu są uznawane w Europie. Specjalności te powinny w przyszłości również podlegać 
automatycznemu uznawaniu.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 27 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE 
Artykuł 40 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku ścieżki I – ukończenie co 
najmniej dwunastu lat kształcenia 
ogólnego lub posiadanie świadectwa 
potwierdzającego zdanie egzaminów 
wstępnych na równoważnym poziomie do 
szkoły dla położnych;

a) w przypadku ścieżki I – ukończenie co 
najmniej dziesięciu lat kształcenia 
ogólnego do co najmniej 16. roku życia
lub posiadanie świadectwa 
potwierdzającego zdanie egzaminów 
wstępnych na równoważnym poziomie do 
szkoły dla położnych;
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Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 27 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 40 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 58a w 
celu szczegółowego określenia:

skreślony

a) dostatecznej wiedzy w zakresie nauk, na 
których opiera się działalność położnych, 
określonej w ust. 3 lit. a) i niezbędnych 
kompetencji wynikających z tego zakresu 
wiedzy, zgodnie z postępem naukowym i 
technicznym;
b) odpowiedniej wiedzy na temat 
zagadnień określonych w ust. 3 lit. c) i 
niezbędnych kompetencji wynikających z 
tego zakresu wiedzy, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym; 
c) odpowiedniego doświadczenia 
klinicznego, o którym mowa w ust. 3 lit. 
d), i niezbędnych kompetencji 
wynikających z tego stopnia znajomości, 
zgodnie z najnowszymi reformami 
systemu edukacji oraz z postępem 
naukowym i technicznym;
d) odpowiedniej znajomości procesu 
kształcenia personelu służby zdrowia i 
doświadczenia we współpracy z nim, o 
którym mowa w ust. 3 lit. e), i niezbędnych 
kompetencji wynikających z tego stopnia 
znajomości, zgodnie z najnowszymi 
reformami systemu edukacji oraz z 
postępem naukowym i technicznym.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 166 TFUE za treść kształcenia zawodowego odpowiadają państwa 
członkowskie. 
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Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 28
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) jeżeli warunkiem jego podjęcia jest 
posiadanie dyplomu, świadectwa lub 
innego dokumentu uprawniającego do 
podjęcia nauki na uniwersytecie lub 
wyższej uczelni albo w inny sposób 
potwierdzającego posiadanie 
równoważnego poziomu wiedzy; lub

Uzasadnienie

Przepis zawarty w dyrektywie 2005/36/WE sprawdził się w praktyce i powinien nadal 
obowiązywać. 

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 28
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) po którym nastąpiła dwuletnia 
praktyka zawodowa, potwierdzona 
zaświadczeniem wydanym zgodnie z 
ust. 2;

Uzasadnienie

Przepis zawarty w dyrektywie 2005/36/WE sprawdził się w praktyce i powinien nadal 
obowiązywać. 
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Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 30 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji farmaceuty potwierdza 
odbycie kształcenia trwającego co najmniej 
pięć lat, co można również wyrazić przy 
pomocy równoważnych punktów ECTS, i 
obejmującego przynajmniej:

2. Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji farmaceuty potwierdza 
odbycie kształcenia trwającego co najmniej 
pięć lat, co można również dodatkowo
wyrazić przy pomocy równoważnych 
punktów ECTS, i obejmującego 
przynajmniej:

Uzasadnienie

Przydział punktów ECTS w całej Europie nie jest jednakowy. Informacja o poziomie 
kształcenia wyrażona przy pomocy punktów ECTS nie może wobec tego zastąpić pozostałych 
kryteriów i może być podawana jedynie jako informacja dodatkowa. 

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 30 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 44 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) na koniec kształcenia teoretycznego i 
praktycznego, sześciomiesięczną praktykę 
w ogólnodostępnej aptece lub w szpitalu, 
pod nadzorem oddziału farmaceutycznego 
tego szpitala.

b) na koniec lub w trakcie kształcenia 
teoretycznego i praktycznego, 
sześciomiesięczną praktykę w 
ogólnodostępnej aptece lub w szpitalu, pod 
nadzorem oddziału farmaceutycznego tego 
szpitala

Uzasadnienie

Państwa członkowskie i ich uniwersytety powinny nadal mieć możliwość określania momentu 
odbywania praktyk zgodnie z własnym uznaniem. W szczególności w krajach skandynawskich 
praktyki odbywają się w formie bloków rozłożonych w czasie trwania studiów.
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Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 30 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 58a w 
celu szczegółowego określenia:

skreślony

a) odpowiedniej wiedzy o lekach i 
substancjach używanych do wytwarzania 
leków określonej w ust. 3 lit. a) i 
niezbędnych kompetencji wynikających z 
tego zakresu wiedzy, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym;
b) odpowiedniej wiedzy na temat 
zagadnień określonych w ust. 3 lit. b) i 
niezbędnych kompetencji wynikających z 
tego zakresu wiedzy, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym;
c) odpowiedniej wiedzy na temat 
zagadnień określonych w ust. 3 lit. c) i 
niezbędnych kompetencji wynikających z 
tego zakresu wiedzy, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym;
d) odpowiedniej wiedzy do oceny danych 
naukowych, o której mowa w ust. 3 lit. d), 
i niezbędnych kompetencji wynikających z 
tego zakresu wiedzy, zgodnie z postępem 
naukowym i technicznym.

Uzasadnienie

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

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 30 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 45 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)



RR\927072PL.doc 193/209 PE494.470v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) w art. 45 ust. 2 dodaje się lit. ea) w 
brzmieniu:

ea) zaopatrywanie, sporządzanie, 
testowanie, składowanie i wydawanie 
bezpiecznych i dobrej jakości produktów 
leczniczych w ogólnie dostępnych 
aptekach;

Uzasadnienie

Obszar czynności aptekarza uległ przemianom i musi zostać dostosowany. Do rutynowych 
działań aptekarza należy dziś szybkie dokonanie zakupu lekarstw, których nie ma w 
magazynie i wydanie ich pacjentom. Ponadto ważne jest, aby aptekarz, wydając pacjentowi 
lekarstwo, weryfikował jego bezpieczeństwo i autentyczność. 

Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 30 b (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 45 – ustęp 2 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30b) w art. 45 ust. 2 dodaje się lit. fa) w 
brzmieniu:

„fa) zarządzanie leczeniem 
farmakologicznym, udzielanie informacji 
i porad dotyczących produktów 
leczniczych oraz zwiększanie ogólnej 
wiedzy na temat zdrowia;”

Uzasadnienie

Obszar czynności aptekarza uległ przemianom i musi zostać dostosowany. Podczas leczenia 
farmakologicznego ważne jest przestrzeganie pewnych zasad dotyczących stylu życia w celu 
uzyskania pożądanej skuteczności leku. Aptekarz odgrywa tu ważną rolę w zakresie 
uświadamiania pacjentów.



PE494.470v02-00 194/209 RR\927072PL.doc

PL

Poprawka 72

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 30 c (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 45 – ustęp 2 – litera f b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30c) w art. 45 ust. 2 dodaje się lit. fb) w 
brzmieniu:

„fb) wspieranie i doradzanie pacjentom w 
kwestii zażywania leków dostępnych w 
wolnej sprzedaży i samoleczenia;”

Uzasadnienie

Obszar czynności aptekarza uległ przemianom i musi zostać dostosowany. W przypadku 
mniejszych dolegliwości, takich jak przeziębienia, pacjenci udają się zwykle najpierw do 
apteki i powinni uzyskać tam wyczerpującą informację. 

Poprawka 73

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 31 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 45 – ustęp 2 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) w art. 45 ust. 2 dodaje się lit. ha) w 
brzmieniu:
„ha) wkład w publiczne kampanie 
informacyjne i uświadamiające na temat 
zdrowia.”

Uzasadnienie

Uświadamianie społeczeństwa może lepiej przygotować do radzenia sobie z wieloma 
chorobami, np. nowotworami lub zjawiskami, takimi jak uodpornienie się na antybiotyki. 
Zwiększanie świadomości na temat zdrowego stylu życia lub właściwego stosowania 
antybiotyków może przyczynić się do poprawy zdrowia społeczeństwa.
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Poprawka 74

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 35
Dyrektywa 2005/36/WE 
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspólny zasób wiedzy, umiejętności i 
kompetencji obejmuje wiedzę, 
umiejętności i kompetencje określone w 
systemach kształcenia i szkolenia 
mających zastosowanie w co najmniej 
jednej trzeciej wszystkich państw 
członkowskich;

c) wspólny zasób wiedzy, umiejętności i 
kompetencji obejmuje wiedzę, 
umiejętności i kompetencje określone w 
systemach kształcenia i szkolenia 
mających zastosowanie w co najmniej 
jednej trzeciej wszystkich państw 
członkowskich; jeżeli w danym państwie 
członkowskim odnośny zawód regulowany 
jest już przez dualny system szkolenia 
określony w art. 3 ust. 1 lit. m), to wspólne 
ramy kształcenia powinny przewidywać 
szkolenie w systemie dualnym przy 
zachowaniu istniejących standardów;

Uzasadnienie

Dualne systemy szkolenia zawodowego, ze względu na odpowiednie dostosowanie do potrzeb 
rynku pracy oraz ułatwianie integracji praktykantów z zakładami pracy, wnoszą kluczowy 
wkład w zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży. Należy zatem zorganizować, tam gdzie jest 
to właściwe i gdzie istnieje już dualny system szkolenia w przynajmniej jednym państwie 
członkowskim, wspólne zasady szkolenia na wzór dualnego szkolenia.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 35
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 49a – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dany zawód nie jest objęty innymi 
wspólnymi ramami kształcenia ani nie jest 
już regulowany na podstawie tytułu III 
rozdział III;

e) dany zawód nie jest objęty innymi 
wspólnymi ramami kształcenia ani nie jest 
już regulowany na podstawie tytułu III 
rozdział II lub III;

Uzasadnienie
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Należy zasadniczo z zadowoleniem przyjąć wspólne ramy kształcenia, ponieważ w ten sposób 
kolejne zawody medyczne mogą wejść do systemu automatycznego uznawania. Jednak zawody 
wchodzące w zakres rozdziału II nie powinny być objęte wspólnymi ramami kształcenia.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 35 
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 49a – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Postanowienia ust. 1 nie mają 
zastosowania do zawodów lekarzy, 
pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę 
ogólną, lekarzy dentystów, lekarzy 
weterynarii, położnych, farmaceutów i 
architektów, w stosunku do których 
obowiązuje podstawowa zasada 
automatycznego uznawania dokumentów 
potwierdzających posiadanie kwalifikacji 
na podstawie skoordynowanych, 
minimalnych wymogów w zakresie 
kształcenia.

Uzasadnienie

Dyrektywa nie może wprowadzać trzeciego systemu uznawania kwalifikacji w dodaniu do 
automatycznego uznawania kwalifikacji i systemów ogólnych. Spowodowałoby to 
dezorientację wśród specjalistów i właściwych organów. Należy wyraźnie zaznaczyć, że 
wspólne ramy kształcenia nie mają zastosowania do żadnych zawodów sektorowych.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 35
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 49a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, w których określa 
się wspólny zasób wiedzy, umiejętności i 
kompetencji oraz kwalifikacje w zakresie 
wspólnych ram kształcenia, zgodnie z art. 

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, w których określa 
się wspólny zasób wiedzy, umiejętności i 
kompetencji oraz kwalifikacje w zakresie 
wspólnych ram kształcenia, zgodnie z art. 



RR\927072PL.doc 197/209 PE494.470v02-00

PL

58a. 58a. Pod względem stopnia szczegółowości 
nie wykraczają one poza minimalne 
wymogi w zakresie kształcenia określone 
w tytule III rozdział III.

Uzasadnienie

Za kształcenie zawodowe odpowiadają państwa członkowskie. Wspólny zasób wiedzy, 
umiejętności i kompetencji oraz kwalifikacje nie powinny zatem wykraczać poza minimalne 
wymogi w zakresie kształcenia.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 35
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 49b – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Wymiana informacji między 
właściwymi organami różnych państw 
członkowskich zgodnie z niniejszym 
artykułem odbywa się za pomocą systemu 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI).

Poprawka 79

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 35
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 49a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwo członkowskie może wystąpić o 
odstępstwo od stosowania wspólnych ram 
kształcenia, o których mowa w ust. 3, na 
swoim terytorium, jeżeli w przeciwnym 
razie byłoby zmuszone do wprowadzenia 
nowego zawodu regulowanego na swoim 
terytorium, jeżeli byłoby zmuszone do 
zmiany obowiązujących podstawowych
zasad krajowych dotyczących struktury 
zawodów w odniesieniu do kształcenia i 

5. Państwo członkowskie może w terminie 
sześciu miesięcy od wejścia w życie aktu 
delegowanego zgodnie z ust. 3 
poinformować Komisję, że nie chce na 
swoim terytorium stosować wspólnych ram 
kształcenia, o których mowa w ust. 3.
Może to mieć miejsce, jeżeli w 
przeciwnym razie byłoby zmuszone do 
wprowadzenia nowego zawodu 
regulowanego na swoim terytorium, jeżeli 
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warunków dostępu do takich zawodów lub 
jeżeli dane państwo członkowskie nie chce 
powiązać swojego krajowego systemu 
kwalifikacji z kwalifikacjami określonymi 
we wspólnych ramach kształcenia.
Komisja może przyjąć decyzję 
wykonawczą w celu przyznania takiego 
odstępstwa zainteresowanym państwom 
członkowskim.

byłoby zmuszone do zmiany 
obowiązujących podstawowych zasad 
krajowych dotyczących struktury zawodów 
w odniesieniu do kształcenia i warunków 
dostępu do takich zawodów lub jeżeli dane 
państwo członkowskie nie chce powiązać 
swojego krajowego systemu kwalifikacji z 
kwalifikacjami określonymi we wspólnych 
ramach kształcenia.

Uzasadnienie

Należy pozostawić państwom członkowskim decyzję o udziale we wspólnych ramach 
kształcenia.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 35
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 49b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólne testy kształcenia skreślony
1. Do celów niniejszego artykułu wspólny 
test kształcenia oznacza test umiejętności 
mający na celu ocenę zdolności danego 
specjalisty do wykonywania danego 
zawodu we wszystkich państwach 
członkowskich, w których jest on 
regulowany. Zdanie takiego testu 
umożliwia dostęp do przedmiotowej 
działalności zawodowej i jej wykonywanie 
w danym państwie członkowskim na 
takich samych warunkach, jakie 
obowiązują posiadaczy kwalifikacji 
zawodowych zdobytych w tym państwie 
członkowskim.
2. Wspólny test kształcenia jest zgodny z 
następującymi warunkami:
a) wspólny test kształcenia umożliwia 
większej liczbie specjalistów 
przemieszczanie się między państwami 
członkowskimi niż w przypadku ogólnego 
systemu uznawania dokumentów 
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potwierdzających posiadanie kwalifikacji 
przewidzianego w tytule III rozdział I;
b) dany zawód jest regulowany w co 
najmniej jednej trzeciej wszystkich państw 
członkowskich;
c) wspólny test kształcenia przygotowano 
w następstwie przejrzystego, należytego 
procesu obejmującego współpracę z 
zainteresowanymi stronami pochodzącymi 
z państw członkowskich, w których dany 
zawód nie jest regulowany;
d) wspólny test kształcenia umożliwia 
obywatelom każdego państwa 
członkowskiego uczestnictwo w tym teście 
i w praktycznej organizacji takich testów 
w państwach członkowskich bez 
konieczności członkostwa ani rejestracji w 
jakiejkolwiek organizacji zawodowej.
3. „Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
warunków odnoszących się do takiego 
wspólnego testu kształcenia, zgodnie z art. 
58a.

Uzasadnienie

Wspólny test kształcenia jest ingerencją w kompetencje państw członkowskich, dlatego nie 
można go zaakceptować.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 38
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie zapewnia 
przeprowadzanie wszelkich kontroli 
znajomości języka przez właściwy organ 
po podjęciu decyzji, o których mowa w art. 
4d, art. 7 ust. 4 i art. 51 ust. 3, i jeżeli 
istnieje poważna i konkretna wątpliwość co 
do wystarczającej znajomości języka przez 

Państwo członkowskie zapewnia 
przeprowadzanie wszelkich kontroli 
znajomości języka przez właściwy organ 
po podjęciu decyzji, o których mowa w art. 
4d, art. 7 ust. 4 i art. 51 ust. 3, i jeżeli 
istnieje poważna i konkretna wątpliwość co 
do wystarczającej znajomości języka przez
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specjalistę w odniesieniu do działalności 
zawodowej, którą ta osoba zamierza 
wykonywać.

specjalistę w odniesieniu do działalności 
zawodowej, którą ta osoba zamierza 
wykonywać. Sprawdzenie znajomości 
języka przez właściwy organ nie pozbawia 
pracodawcy prawa do przeprowadzenia 
dodatkowych kontroli, w razie potrzeby.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 38
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zawodów, które mają wpływ 
na bezpieczeństwo pacjentów, państwa 
członkowskie mogą udzielić właściwym 
organom prawa do przeprowadzania 
kontroli znajomości języka obejmującej
wszystkich zainteresowanych specjalistów, 
jeżeli wyraźnie wymaga tego krajowy 
system opieki zdrowotnej lub, w 
przypadku specjalistów pracujących na 
własny rachunek nienależących do 
krajowego systemu opieki zdrowotnej, 
jeżeli wyraźnie wymagają tego krajowe 
organizacje reprezentujące pacjentów.

W przypadku zawodów, które mają wpływ 
na pacjentów, np. w odniesieniu do 
bezpieczeństwa pacjentów i ich leczenia, 
świadczenia usług pacjentom i udzielania 
im informacji, znajomość języka 
wymagana w celu wykonywania zawodu 
(zwłaszcza znajomość języka 
urzędowego/języków urzędowych obszaru 
językowego, gdzie specjalista zamierza 
pracować, zgodnie z instytucjonalną 
organizacją przyjmującego państwa 
członkowskiego) musi być systematycznie 
kontrolowana lub nadzorowana przez 
właściwe organy w odniesieniu do
wszystkich zainteresowanych specjalistów.

Kontrola znajomości języka musi być 
prowadzona oddzielnie od uznawania 
kwalifikacji zawodowych, lecz musi odbyć 
się przed dopuszczeniem do wykonywania 
zawodu. W związku z tym jako norma 
obowiązuje co najmniej poziom C1 
Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia 
Językowego. 
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Poprawka 83

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 38
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelka kontrola znajomości języka 
ogranicza się do znajomości jednego z 
języków urzędowych państwa 
członkowskiego zgodnie z wyborem 
zainteresowanej osoby, jest 
proporcjonalna do działalności, która ma 
być prowadzona, i bezpłatna dla 
specjalisty. Zainteresowana osoba może się 
odwołać od takich kontroli do sądów 
krajowych.

Przy ocenie znajomości języka
urzędowego/języków urzędowych obszaru 
językowego, gdzie dany specjalista 
zamierza pracować, jako minimalna 
norma obowiązuje co najmniej poziom C1 
Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia 
Językowego. Wszystkie opłaty, które mogą 
zostać poniesione przez wnioskodawców w 
związku z weryfikacją językową są 
racjonalne i proporcjonalne oraz w 
wysokości porównywalnej do opłat 
nakładanych na specjalistów krajowych 
lub spoza UE. Zainteresowana osoba może 
się odwołać od takich kontroli do sądów 
krajowych.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 39
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 55a – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznanie płatnych praktyk Uznanie nadzorowanych obowiązkowych
praktyk

Uzasadnienie

Należy skreślić słowo „płatnych”.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42



PE494.470v02-00 202/209 RR\927072PL.doc

PL

Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56a – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy danego państwa 
członkowskiego informują właściwe 
organy wszystkich pozostałych państw 
członkowskich i Komisję o tożsamości 
specjalisty, wobec którego organy lub sądy 
krajowe wydały zakaz, nawet tymczasowo, 
prowadzenia na terytorium tego państwa 
członkowskiego następujących rodzajów 
działalności zawodowej:

1. Właściwe organy danego państwa 
członkowskiego informują właściwe 
organy wszystkich pozostałych państw 
członkowskich i Komisję o tożsamości 
specjalisty, wobec którego organy lub sądy 
krajowe wydały zakaz lub ograniczenie, 
nawet tymczasowo, prowadzenia na 
terytorium tego państwa członkowskiego 
następujących rodzajów działalności 
zawodowej:

Poprawka 86

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) lekarza ogólnego posiadającego 
dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji, o którym mowa w załączniku 
V pkt 5.1.4;

a) lekarzy posiadających dokument 
potwierdzający posiadanie kwalifikacji, o 
którym mowa w załączniku V pkt 5.1.1, 
5.1.3 i 5.1.4;

Uzasadnienie

Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów nie należy dokonywać sztucznego podziału między 
sektorowymi zawodami medycznymi podlegającymi systemowi automatycznego uznawania i 
innymi medycznymi zawodami regulowanymi, które polegają ogólnemu systemowi uznawania 
kwalifikacji. 

Poprawka 87

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) lekarza specjalisty posiadającego tytuł, 
o którym mowa w załączniku V pkt 5.1.3;

skreślona

Uzasadnienie

Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów nie należy dokonywać sztucznego podziału między 
sektorowymi zawodami medycznymi podlegającymi systemowi automatycznego uznawania i 
innymi medycznymi zawodami regulowanymi, które polegają ogólnemu systemowi uznawania 
kwalifikacji. 

Poprawka 88

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) sektorowych zawodów, które 
podlegają uznawaniu kwalifikacji zgodnie 
z art. 10;

Uzasadnienie 

Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów nie należy dokonywać sztucznego podziału między 
sektorowymi zawodami medycznymi podlegającymi systemowi automatycznego uznawania i 
innymi medycznymi zawodami regulowanymi, które polegają ogólnemu systemowi uznawania 
kwalifikacji. 

Poprawka 89

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) zawodów, które nie wchodząw zakres 
dyrektywy 2006/123/WE i mają wpływ na 
zdrowie i bezpieczeństwo publiczne. 
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Uzasadnienie

Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów nie należy dokonywać sztucznego podziału między 
sektorowymi zawodami medycznymi podlegającymi systemowi automatycznego uznawania i 
innymi medycznymi zawodami regulowanymi, które polegają ogólnemu systemowi uznawania 
kwalifikacji. 

Poprawka 90

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera j b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) specjalistów podlegających ogólnemu 
systemowi uznawania kwalifikacji na 
mocy tytułu III rozdziału I i II, którzy 
mają wpływ na bezpieczeństwo pacjentów.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56a – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym, wysyła się najpóźniej w 
terminie trzech dni od daty przyjęcia 
decyzji o zakazie wykonywania 
działalności zawodowej przez danego 
specjalistę.

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym, wysyła się najpóźniej w 
terminie trzech dni od daty przyjęcia 
decyzji o zakazie wykonywania 
działalności zawodowej przez danego 
specjalistę za pomocą systemu wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym (IMI).

Poprawka 92

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56a – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadkach nieobjętych zakresem 
stosowania dyrektywy 2006/123/WE, w 
których specjalista prowadzący 
działalność w danym państwie 
członkowskim prowadzi działalność 
zawodową na podstawie tytułu 
zawodowego innego niż tytuły, o których 
mowa w ust. 1, oraz w ramach niniejszej 
dyrektywy, państwo członkowskie 
niezwłocznie przekazuje odpowiednie 
informacje innym zainteresowanym 
państwom członkowskim i Komisji po 
zdobyciu faktycznej wiedzy na temat 
postępowania, konkretnych czynów lub 
okoliczności, które są powiązane z taką 
działalnością i które mogłyby spowodować 
poważną szkodę dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa osób lub dla środowiska w 
innym państwie członkowskim. Należy 
przekazywać wyłącznie informacje ściśle 
niezbędne dla identyfikacji danego 
specjalisty; informacje takie muszą 
zawierać odniesienie do decyzji 
właściwego organu o zakazie 
wykonywania działalności zawodowej 
przez tego specjalistę. Inne państwo 
członkowskie może zwrócić się z 
wnioskiem o udzielenie dalszych 
informacji na warunkach określonych w 
art. 8 i 56.

skreślony

Uzasadnienie

Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów nie należy dokonywać sztucznego podziału między 
sektorowymi zawodami medycznymi podlegającymi systemowi automatycznego uznawania i 
innymi medycznymi zawodami regulowanymi, które polegają ogólnemu systemowi uznawania 
kwalifikacji. 

Poprawka 93

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56a – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli wnioskodawca przedstawi 
nieprawdziwe informacje lub fałszywe 
dokumenty potwierdzające posiadanie 
kwalifikacji, właściwy organ powiadamia 
o tym organy wszystkich pozostałych 
państw członkowskich. 

Uzasadnienie

Mechanizm ostrzegania powinien uwzględniać również zagrożenia, które mogą wynikać z 
dostarczenia fałszywych zaświadczeń o kwalifikacjach i podania nieprawdziwych danych 
dotyczących tożsamości.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42 
Dyrektywa 2005/36/WE 
Artykuł 56a – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Jeśli właściwy organ przyjmującego 
państwa członkowskiego ma powody do 
stwierdzenia, że tytuł wnioskodawcy został 
zdobyty bez odbycia odpowiednich 
studiów, przyjmujące państwo może 
wystąpić o środki wyrównawcze.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56a – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Państwa członkowskie powinny 
niezwłocznie poinformować inne państwa 
członkowskie, o których mowa w art. 1 i 2, 
jeżeli wnioskodawca przedstawi fałszywe 
informacje, w tym fałszywe dowody 
potwierdzające odbycie szkoleń i zdobycie 
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wykształcenia.

Uzasadnienie

Mechanizm ostrzegania powinien również obejmować przypadki, w których wnioskodawcy 
przedstawiają fałszywe informacje.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w 
celu stosowania mechanizmu ostrzegania. 
Akt wykonawczy zawiera przepisy 
dotyczące właściwych organów 
uprawnionych do wysyłania lub 
przyjmowania ostrzeżeń, a także dotyczące 
uzupełniania ostrzeżeń dodatkowymi 
informacjami, wycofywania i zamykania 
ostrzeżeń, praw dostępu do danych, 
sposobów sprostowywania informacji 
zawartych w ostrzeżeniach oraz środków 
mających na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa przetwarzania danych i 
okresów zatrzymywania. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w 
art. 58.

5. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w 
celu stosowania mechanizmu ostrzegania. 
Akt wykonawczy zawiera przepisy 
dotyczące właściwych organów 
uprawnionych do wysyłania lub 
przyjmowania ostrzeżeń, a także dotyczące 
uzupełniania ostrzeżeń dodatkowymi 
informacjami, wycofywania i zamykania 
ostrzeżeń, praw dostępu do danych, 
sposobów sprostowywania informacji 
zawartych w ostrzeżeniach oraz środków 
mających na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa przetwarzania danych i 
okresów zatrzymywania. Przedmiotowe 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 58.
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