
PR\909378CS.doc PE494.470v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

2011/0435(COD)

16. 7. 2012

***I
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení o spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodajka: Bernadette Vergnaud



PE494.470v01-00 2/60 PR\909378CS.doc

CS

PR_COD_1amCom
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***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...]. [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/36/ES 
o uznávání odborných kvalifikací a nařízení o spolupráci prostřednictvím systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

(Řádný legislativní postup:  první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0883),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 46, čl. 53 odst. 1, článek 62 a článek 114 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu 
(C7-0512/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená francouzským Senátem v rámci 
protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh 
legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2011 o provádění směrnice o uznávání 
odborných kvalifikací (2005/36/ES)1.

– s ohledem na veřejné slyšení Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů nazvané „Růst 
a mobilita: modernizace směrnice o uznávání odborných kvalifikací“ ze dne 25. dubna 
2012,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru2,

– s ohledem na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů3,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru 
pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin (A7-0000/2012),

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0490.
2 Úř. věst. C , , s.  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
3 Úř. věst. C , , s.  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.



PE494.470v01-00 6/60 PR\909378CS.doc

CS

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát za těchto zvláštních okolností 
poskytnout částečný přístup. V případě 
naléhavých důvodů obecného zájmu, jak 
tomu může být v případě lékařů nebo
jiných zdravotnických odborníků, by 
členský stát ovšem měl mít možnost 
částečný přístup odmítnout.

(4) Směrnice 2005/36/ES je použitelná 
pouze na odborníky, kteří chtějí pokračovat 
ve výkonu stejného povolání v jiném 
členském státě. Existují případy, kdy jsou 
v hostitelském členském státě dotyčné 
činnosti součástí výkonu povolání se širší 
škálou činností. Jsou-li rozdíly mezi 
oblastmi činnosti tak velké, že se po 
odborníkovi ve skutečnosti požaduje na 
vyrovnání nedostatků absolvování úplného 
programu vzdělání a odborné přípravy, 
a pokud o to odborník požádá, měl by mu 
členský stát za těchto zvláštních okolností 
poskytnout částečný přístup. V případě 
naléhavých důvodů obecného zájmu, jak 
tomu může být v případě veškerých 
odborníků, kteří nesou odpovědnost 
v oblasti veřejného zdraví, bezpečnosti 
nebo dohledu nad veřejným zdravím, by 
členský stát ovšem měl mít možnost 
vyjmout příslušné profese z režimu 
částečného přístupu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice 2005/36/ES by měla 
zahrnovat také notáře. V případě žádostí 
o uznání kvalifikací při usazení by měly 
mít členské státy možnost uložit nezbytnou 
zkoušku způsobilosti nebo období na 
přizpůsobení, aby zabránily jakékoliv 
diskriminaci při vnitrostátních výběrových 
řízeních a jmenovacích postupech. 
V případě volného poskytování služeb by 
neměli být notáři oprávněni vystavovat 
úřední listiny a provádět jiné činnosti 
ověřování, jež vyžadují úřední razítko 
hostitelského členského státu.

vypouští se;

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že povolání notáře se vyznačuje nízkým stupněm mobility a zvláštní 
povahou, pokud jde o svobodu usazování, a také vzhledem ke skutečnosti, že ve většině 
členských států zastávají notáři úlohu úředníka státního zastupitelství, zdá se, že není nutné 
zavádět v tomto ohledu zvláštní ustanovení.

Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Systém automatického uznávání na 
základě harmonizovaných minimálních 
požadavků na odbornou přípravu je závislý 
na včasném oznamování nových nebo 
změněných dokladů o dosažených 
kvalifikacích členskými státy a jejich 
zveřejnění Komisí. V opačném případě 
nemají držitelé těchto kvalifikací žádnou 
záruku, že mohou využít automatické 
uznání. Za účelem zvýšení transparentnosti 
a usnadnění přezkumu nově oznámených 
titulů by měly členské státy určit 
odpovídající subjekt, např. akreditační 
výbor nebo ministerstvo, který by 
přezkoumal každé oznámení a Komisi 

(12) Systém automatického uznávání na 
základě harmonizovaných požadavků na 
odbornou přípravu je závislý na včasném 
oznamování nových nebo změněných 
dokladů o dosažených kvalifikacích 
členskými státy a jejich zveřejnění Komisí. 
V opačném případě nemají držitelé těchto 
kvalifikací žádnou záruku, že mohou 
využít automatické uznání. Za účelem 
zvýšení transparentnosti a usnadnění 
přezkumu nově oznámených titulů by měly 
členské státy určit odpovídající subjekt, 
např. akreditační výbor nebo ministerstvo, 
který by přezkoumal každé oznámení 
a Komisi zaslal zprávu o souladu se 
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zaslal zprávu o souladu se směrnicí 
2005/36/ES.

směrnicí 2005/36/ES.

Or. fr

Odůvodnění

Viz odůvodnění k názvu kapitoly III hlavy III.

Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V zájmu zvýšení mobility odborných 
lékařů, kteří již lékařskou odbornou 
kvalifikaci získali a kteří si přejí sledovat 
jinou specializovanou odbornou přípravu, 
by měly mít členské státy možnost 
osvobodit lékaře od určité části odborné 
přípravy, pokud lékař tuto část odborné 
přípravy již úspěšně ukončil během 
programu své předchozí specializované 
odborné přípravy v daném členském státě 
zahrnutém do režimu automatického 
uznávání.

(14) V zájmu zvýšení mobility odborných 
lékařů, kteří již lékařskou odbornou 
kvalifikaci získali a kteří si přejí sledovat 
jinou specializovanou odbornou přípravu, 
by měly mít členské státy možnost 
osvobodit lékaře od určité části odborné 
přípravy, pokud lékař tuto část odborné 
přípravy již úspěšně ukončil během 
programu své předchozí specializované 
odborné přípravy v členském státě 
zahrnutém do režimu automatického 
uznávání.

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V zájmu zjednodušení systému 
automatického uznávání oborů lékařství 
a zubního lékařství by měly být tyto obory 
zahrnuty do působnosti směrnice 
2005/36/ES, pokud jsou společné nejméně 
jedné třetině členských států.

(16) V zájmu zjednodušení systému 
automatického uznávání oborů lékařství,
zubního lékařství a veterinárního lékařství
by měly být tyto obory zahrnuty do 
působnosti směrnice 2005/36/ES, pokud 
jsou společné nejméně jedné třetině 
členských států.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Fungování systému automatického 
uznávání závisí na důvěryhodnosti 
podmínek odborné přípravy, na které jsou 
postaveny kvalifikace odborníků. Je proto 
důležité, aby se v minimálních
požadavcích na odbornou přípravu 
architektů odrážely nové vývojové směry 
ve vzdělávání architektů, a to zejména 
pokud jde o uznávanou potřebu doplnit 
akademickou odbornou přípravu odbornou 
praxí pod dohledem kvalifikovaných 
architektů. Minimální požadavky na 
odbornou přípravu by měly být zároveň 
dostatečně pružné, aby se zabránilo 
přílišnému omezování způsobilosti 
členských států organizovat vlastní 
vzdělávací systémy.

(17) Fungování systému automatického 
uznávání závisí na důvěryhodnosti 
podmínek odborné přípravy, na které jsou 
postaveny kvalifikace odborníků. Je proto 
důležité, aby se v požadavcích na odbornou 
přípravu architektů odrážely nové 
vývojové směry ve vzdělávání architektů, 
a to zejména pokud jde o uznávanou 
potřebu doplnit akademickou odbornou 
přípravu odbornou praxí pod dohledem 
kvalifikovaných architektů. Požadavky na 
odbornou přípravu by měly být zároveň 
dostatečně pružné, aby se zabránilo 
přílišnému omezování způsobilosti 
členských států organizovat vlastní 
vzdělávací systémy.

Or. fr

Odůvodnění

Viz odůvodnění k názvu kapitoly III hlavy III.

Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Absolventi, kteří si přejí projít 
placeným praktickým výcvikem v jiném 
členském státě, ve kterém je tento výcvik 
možný, by měli spadat do působnosti 
směrnice 2005/36/ES, aby se podpořila 
jejich mobilita. Je také nutno zajistit uznání 
jejich výcviku v domovském členském 
státě.

(20) Absolventi, kteří si přejí projít 
praktickým výcvikem, který je součástí 
odborné přípravy na regulované povolání, 
a to v jiném členském státě, ve kterém je 
tento výcvik možný, by měli spadat do 
působnosti směrnice 2005/36/ES, aby se 
podpořila jejich mobilita. Je také nutno 
zajistit uznání jejich výcviku v domovském 
členském státě.
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Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že výcvik nemusí být ve všech případech placený, by mělo být přesně 
definováno, o jaký výcvik se jedná.

Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Směrnice 2005/36/ES vytváří systém 
vnitrostátních kontaktních míst. Vzhledem 
ke vstupu v platnost směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 
12. prosince 2006 o službách na vnitřním 
trhu a vzniku jednotných kontaktních míst 
podle této směrnice existuje riziko 
překrývání činností. Vnitrostátní kontaktní 
místa vytvořená směrnicí 2005/36/ES by se 
proto měla stát středisky pomoci, jež 
zaměří svou činnost na poskytování 
poradenských služeb občanům, a to i 
formou osobního jednání, aby se zajistilo, 
že každodenní uplatňování pravidel 
vnitřního trhu v individuálních případech 
občanů je kontrolováno na vnitrostátní 
úrovni.

(21) Směrnice 2005/36/ES vytváří systém 
vnitrostátních kontaktních míst. Vzhledem 
ke vstupu v platnost směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 
12. prosince 2006 o službách na vnitřním 
trhu a vzniku jednotných kontaktních míst 
podle této směrnice existuje riziko 
překrývání činností. Vnitrostátní kontaktní 
místa vytvořená směrnicí 2005/36/ES by se 
proto měla stát středisky pomoci, jež 
zaměří svou činnost na poskytování 
poradenských služeb občanům, a to i 
formou osobního jednání, aby se zajistilo, 
že každodenní uplatňování pravidel 
vnitřního trhu v individuálních případech 
občanů je účinně kontrolováno na 
vnitrostátní úrovni.

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) I když směrnice již stanoví podrobné 
povinnosti členských států v oblasti 
výměny informací, měly by se tyto 
povinnosti posílit. Členské státy by neměly 
pouze reagovat na žádost o informace, ale 
také ostatní členské státy aktivním 

(22) I když směrnice již stanoví podrobné 
povinnosti členských států v oblasti 
výměny informací, měly by se tyto 
povinnosti posílit. Členské státy by neměly 
pouze reagovat na žádost o informace, ale 
také ostatní členské státy aktivním 
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způsobem upozorňovat. Takový systém 
upozorňování by se měl podobat systému 
zavedeného směrnicí 2006/123/ES. 
Zvláštní výstražný systém je však nutný 
v případě odborníků ve zdravotnictví, na 
které se vztahuje automatické uznávání 
kvalifikací podle směrnice 2005/36/ES. 
Totéž by mělo platit i pro veterinární 
lékaře, pokud členské státy již 
neaktivovaly výstražný mechanismus 
stanovený směrnicí 2006/123/ES. Všechny 
členské státy by měly být upozorněny 
v případě, kdy odborník nemá nadále 
právo přenést svou činnost do jiného 
členského státu v důsledku disciplinárního 
opatření nebo trestněprávního rozhodnutí. 
Toto upozornění by se mělo vydávat přes 
systém pro výměnu informací o vnitřním 
trhu bez ohledu na to, zda odborník 
uplatnil jakékoliv z práv podle směrnice 
2005/36/ES nebo požádal o uznání svých 
odborných kvalifikací vydáním evropského 
profesního průkazu či jakýmkoliv jiným 
způsobem stanoveným v uvedené směrnici. 
Postup varování musí být v souladu 
s právními předpisy Unie o ochraně 
osobních údajů a jiných základních práv.

způsobem upozorňovat. Takový systém
upozorňování by se měl podobat systému 
zavedenému směrnicí 2006/123/ES. 
Zvláštní výstražný systém je však nutný 
v případě odborníků ve zdravotnictví, na 
které se vztahuje automatické uznávání 
kvalifikací podle směrnice 2005/36/ES. 
Totéž by mělo platit i pro veterinární 
lékaře, pokud členské státy již 
neaktivovaly výstražný mechanismus 
stanovený směrnicí 2006/123/ES. Všechny 
členské státy by měly být upozorněny 
v případě, kdy odborník ztratil právo 
vykonávat své povolání v důsledku 
disciplinárního opatření nebo 
trestněprávního rozhodnutí nebo v případě, 
kdy odborník při podání žádosti o uznání 
kvalifikací použil nebo pokusil se použít 
falešné dokumenty. Toto upozornění by se 
mělo bez prodlení vydávat přes systém pro 
výměnu informací o vnitřním trhu bez 
ohledu na to, zda odborník uplatnil 
jakékoliv z práv podle směrnice 
2005/36/ES nebo požádal o uznání svých 
odborných kvalifikací vydáním evropského 
profesního průkazu či jakýmkoliv jiným 
způsobem stanoveným v uvedené směrnici. 
Postup varování musí být v souladu
s právními předpisy Unie o ochraně 
osobních údajů a jiných základních práv.

Or. fr

Odůvodnění

Výstražný systém, který je uplatňován v případě odnětí práva na výkon povolání, musí být 
doplněn možností podat upozornění týkající se odborníků usvědčených z pokusu o podvod.

Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Za účelem doplnění nebo změny 
jiných než podstatných prvků směrnice 
2005/36/ES by měla být na Komisi 

(24) Za účelem doplnění nebo změny 
jiných než podstatných prvků směrnice 
2005/36/ES by měla být na Komisi 
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přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, které se týkají 
aktualizace přílohy I, stanovení kritérií pro 
výpočet poplatků souvisejících 
s evropským profesním průkazem, určení 
jednotlivých dokladů nutných pro 
vystavení evropského profesního průkazu, 
upravení seznamu činností uvedeného 
v příloze IV, úprav přílohy V bodů 5.1.1 až 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 
a 5.7.1, ujasnění znalostí a dovedností 
lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelů 
odpovědných za všeobecnou péči, zubních 
lékařů, veterinárních lékařů, porodních 
asistentek, farmaceutů a architektů, úprav 
minimální délky odborné přípravy 
v případě specializované odborné přípravy 
lékařů a zubních lékařů, začlenění nových 
lékařských oborů do přílohy V bodu 5.1.3, 
změn na seznamu uvedeném v příloze V 
bodech 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 a 5.6.1, 
začlenění nových oborů zubních lékařů do 
přílohy V bodů 5.3.3, určení podmínek 
provádění společných rámců odborné 
přípravy a určení podmínek provádění 
společných zkoušek v rámci odborné 
přípravy. Je obzvláště důležité, aby Komise 
během přípravných prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracování aktů 
v přenesené pravomoci musí Komise 
zajistit souběžné, včasné a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, které se týkají 
aktualizace přílohy I, stanovení kritérií pro 
výpočet poplatků souvisejících 
s evropským profesním průkazem, určení 
jednotlivých dokladů nutných pro 
vystavení evropského profesního průkazu, 
upravení seznamu činností uvedeného 
v příloze IV, úprav přílohy V bodů 5.1.1 až 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 
a 5.7.1, ujasnění znalostí a dovedností 
lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelů 
odpovědných za všeobecnou péči, zubních 
lékařů, veterinárních lékařů, porodních 
asistentek, farmaceutů a architektů, úprav 
minimální délky odborné přípravy 
v případě specializované odborné přípravy 
lékařů a zubních lékařů, začlenění nových 
lékařských oborů do přílohy V bodu 5.1.3, 
změn na seznamu uvedeném v příloze V 
bodech 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 a 5.6.1, 
začlenění nových oborů zubních lékařů do 
přílohy V bodu 5.3.3, určení podmínek 
provádění společných rámců odborné 
přípravy a určení podmínek provádění 
společných zkoušek v rámci odborné 
přípravy. Je obzvláště důležité, aby Komise 
během přípravných prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni, a to i u vnitrostátních orgánů, 
profesních sdružení, akademických 
pracovníků a sociálních partnerů. Při 
přípravě a vypracování aktů v přenesené 
pravomoci musí Komise zajistit souběžné, 
včasné a řádné předávání příslušných 
dokumentů Evropskému parlamentu 
a Radě.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby byly akty v přenesené pravomoci přijímány transparentním způsobem 
a na základě konzultací. 
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Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro 
částečný přístup k regulovaným povoláním 
a pro přístup k placeným praktickým 
výcvikům vykonaným v jiném členském 
státě a jejich uznávání.

Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro 
částečný přístup k určitým regulovaným 
povoláním a pro přístup k praktickým 
výcvikům vykonaným v jiném členském 
státě, které jsou součástí odborné přípravy 
na regulované povolání, bez ohledu na to, 
zda představují podmínku pro nabytí 
práva na výkon těchto povolání či nikoliv,
a jejich uznávání.

Or. fr

Odůvodnění

Režim částečného přístupu by se s ohledem na otázky zdraví a veřejné bezpečnosti neměl 
vztahovat na všechna povolání. Vzhledem k tomu, že výcvik nemusí být ve všech případech 
placený, by navíc mělo být přesně definováno, o jaký výcvik se jedná.

Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – návětí
Směrnice 2005/36/ES
Článek 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje
tímto:

2) V článku 2 se odstavce 1 a 2 nahrazují
tímto:

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na každého 
státního příslušníka členského státu, který 
chce vykonávat regulované povolání, 
včetně svobodných povolání, nebo úspěšné
ukončil placený praktický výcvik v jiném 
státě, než ve kterém získal svou odbornou 
kvalifikaci, buď jako osoba samostatně 
výdělečně činná, nebo jako zaměstnanec.

1. Tato směrnice se vztahuje na každého 
státního příslušníka členského státu, který 
chce vykonávat regulované povolání, 
včetně svobodných povolání, nebo úspěšně
ukončil praktický výcvik, který je součástí 
odborné přípravy na regulované povolání, 
bez ohledu na to, zda představuje 
podmínku pro nabytí práva na výkon 
těchto povolání či nikoliv, a to v jiném 
státě, než ve kterém získal svou odbornou 
kvalifikaci, buď jako osoba samostatně 
výdělečně činná, nebo jako zaměstnanec.

2. Každý členský stát může na svém 
území podle svých předpisů povolit 
státním příslušníkům členských států, 
kteří jsou držiteli dokladu o dosažené 
kvalifikaci, která nebyla získána v 
členském státě, vykonávat regulované 
povolání ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a). 
V případě povolání uvedených v hlavě 
III kapitole III musí toto první uznání 
respektovat [...] požadavky na odbornou 
přípravu stanovené v této kapitole.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že výcvik nemusí být ve všech případech placený, by mělo být přesně 
definováno, o jaký výcvik se jedná.

Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. a – bod i – návětí 
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) písmeno f) se nahrazuje tímto: i) písmena f) a h) se nahrazují tímto:

Or. fr
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Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. a – bod i
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „odbornou praxí“ skutečný a dovolený 
výkon dotyčného povolání na plný nebo 
odpovídající částečný úvazek v členském 
státě;

f) „odbornou praxí“ neomezený, skutečný 
a dovolený výkon dotyčného povolání na 
plný nebo odpovídající částečný úvazek 
v členském státě;

h) „zkouškou způsobilosti“: zkouška, 
která se týká odborných znalostí,
dovedností a schopností žadatele a kterou 
vykonávají či uznávají příslušné orgány 
hostitelského členského státu s cílem 
ohodnotit způsobilost žadatele 
vykonávat regulované povolání v 
uvedeném členském státě.  K této 
zkoušce připraví příslušné orgány 
seznam oblastí, na které se na základě 
srovnání vzdělání a odborné přípravy 
vyžadovaných členským státem a 
vzdělání a odborné přípravy získaných 
žadatelem nevztahuje diplom nebo jiný 
doklad o odborné kvalifikaci žadatele.
Zkouška způsobilosti musí vzít v úvahu 
skutečnost, že žadatel je kvalifikovaný 
odborník v členském státě původu nebo 
v členském státě, odkud přichází. 
Zkouška zahrnuje oblasti vybrané z 
těch, které jsou na seznamu a jejichž 
znalost je základním předpokladem pro 
výkon povolání v hostitelském členském 
státě. Zkouška také může zahrnovat 
znalost profesní etiky, která se týká 
dotyčných činností v hostitelském 
členském státě.
Podrobné podmínky zkoušky 
způsobilosti a postavení, jež má v 
hostitelském členském státě žadatel, 
který si přeje připravit se na zkoušku 
způsobilosti v tomto státě, stanoví 
příslušné orgány tohoto hostitelského 
členského státu;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) „placeným praktickým výcvikem“ výkon 
placených činností pod dohledem s cílem 
získat přístup k regulovanému povolání 
poskytovaný na základě zkoušky;

j) „praktickým výcvikem v rámci odborné 
přípravy na regulované povolání“ výkon 
placených či neplacených činností pod 
dohledem s cílem získat přístup 
k regulovanému povolání poskytovaný na 
základě zkoušky;

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že výcvik nemusí být ve všech případech placený, by mělo být přesně 
definováno, o jaký výcvik se jedná.

Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „celoživotním učení“  veškeré všeobecné 
vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, 
neformální vzdělávání a informální učení 
absolvované během života a vedoucí ke 
zlepšení znalostí, dovedností a schopností.

l) „celoživotním učením“  veškeré 
všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání 
a příprava, neformální vzdělávání 
a informální učení absolvované během 
života a vedoucí ke zlepšení schopností, 
pokud jde o znalosti, dovednosti a profesní 
etiku.

Or. fr

Odůvodnění

Úprava podle obecně uznávané definice odborných schopností.
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Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l a) „požadavky a podmínkami kladenými 
na odbornou přípravu“ společný soubor 
znalostí, dovedností a schopností 
nezbytných k výkonu příslušného 
povolání;

Or. fr

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k názvu kapitoly III hlavy III.

Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. a – bod ii
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. l b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l b) „kredity ECTS“  kredity vyjadřující 
pracovní zátěž, která je s ohledem na 
zajištění transparentnosti a srovnatelnosti 
diplomů požadována pro jednotlivé 
studijní jednotky v poměru k celkové 
pracovní zátěži nezbytné k dokončení 
celého akademického roku v rámci ECTS 
(Evropského systému přenosu 
a akumulace kreditů); uvedená pracovní 
zátěž zahrnuje nejen přednášky, praktické 
práce a semináře, ale i stáže, výzkumné 
práce, terénní práce, samostudium, 
zkoušky a případné další metody 
hodnocení; v rámci ECTS představuje 60 
kreditů pracovní zátěž v rozsahu jednoho 
akademického roku, 30 kreditů pak 
pracovní zátěž v rozsahu jednoho 
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studijního semestru.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v pozměňujícím návrhu je uveden odkaz na kredity ECTS, je třeba tyto 
kredity definovat.

Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při zohlednění zvláštností každého 
dotčeného povolání přijme Komise 
prováděcí akty, které určí evropské 
profesní průkazy pro každé konkrétní 
povolání, stanoví formát evropského 
profesního průkazu, překlady nutné pro 
každou žádost o vystavení evropského 
profesního průkazu a údaje, které bude 
nutno předložit pro posouzení žádosti. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu s 
poradním postupem uvedeným v článku 
58.

6. Při zohlednění zvláštností každého 
dotčeného povolání a na jejich žádost
přijme Komise prováděcí akty, které určí 
evropské profesní průkazy pro každé 
konkrétní povolání, stanoví formát 
evropského profesního průkazu, překlady 
nutné pro každou žádost o vystavení 
evropského profesního průkazu a údaje, 
které bude nutno předložit pro posouzení 
žádosti. Tyto prováděcí akty se přijmou 
v souladu s poradním postupem uvedeným 
v článku 58.

Or. fr

Odůvodnění

Poukaz na dobrovolnost při zavádění profesního průkazu.

Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 a – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Všechny poplatky, které mohou 
žadatelům vzniknout v souvislosti se 

7. Všechny poplatky, které mohou 
žadatelům vzniknout v souvislosti se 
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správními postupy při vydávání 
evropského profesního průkazu, jsou 
opodstatněné, přiměřené a úměrné 
nákladům vzniklým domovským 
a hostitelským státům a neodrazují od 
podání žádosti o evropský profesní průkaz. 
V souladu s článkem 58a je Komise
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci, pokud jde o stanovení kritérií 
pro výpočet a rozdělení poplatků.

správními postupy při vydávání 
evropského profesního průkazu, jsou 
opodstatněné, přiměřené a úměrné 
nákladům vzniklým domovským 
a hostitelským státům, neodrazují od 
podání žádosti o evropský profesní průkaz
a jejich výše musí být v každém případě 
srovnatelná s výší poplatků požadovaných 
v souvislosti s postupy stanovenými 
v hlavách II a III této směrnice. V případě 
nedodržení těchto pravidel je Komise
v souladu s článkem 58a zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci, 
pokud jde o stanovení kritérií pro výpočet 
a rozdělení poplatků.

Or. fr

Odůvodnění

Pokud se žadatel rozhodne pro postup uznávání prostřednictvím vydání profesního průkazu, 
nesmí to pro něj znamenat vyšší náklady. 

Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



PE494.470v01-00 20/60 PR\909378CS.doc

CS

Or. fr

Odůvodnění

Lhůty stanovené pro vyřízení žádosti by měly být v prvním stadiu zavedení systému delší, aby 
bylo možné zajistit optimální fungování a kvalitnější služby.

Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Článek 4 c – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Odůvodnění

Lhůty stanovené pro vyřízení žádosti by měly být v prvním stadiu zavedení systému delší, aby 
bylo možné zajistit optimální fungování a kvalitnější služby. Kromě toho by měla být znovu 
zavedena zásada každoročního obnovování uvedeného ohlášení, aby bylo zajištěno, že 
hostitelské členské státy budou náležitě informovány o poskytovatelích služeb, kteří se 
nacházejí na jejich území.

Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 c – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Měla by být znovu zavedena zásada každoročního obnovování uvedeného ohlášení, aby bylo 
zajištěno, že hostitelské členské státy budou náležitě informovány o poskytovatelích služeb, 
kteří se nacházejí na jejich území.

Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Článek 4 d – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Odůvodnění

Lhůty stanovené pro vyřízení žádosti by měly být v prvním stadiu zavedení systému delší, aby 
bylo možné zajistit optimální fungování a kvalitnější služby.

Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 d – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Lhůty stanovené pro vyřízení žádosti by měly být v prvním stadiu zavedení systému delší, aby 
bylo možné zajistit optimální fungování a kvalitnější služby.

Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 d – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. U případů uvedených v čl. 7 odst. 4 a 
v článku 14 rozhodne hostující členský stát 
ve lhůtě dvou měsíců od přijetí žádosti 
o potvrzení evropského profesního průkazu 
předané domovským členským státem 
o tom, zda uznává kvalifikace jeho držitele 

3. U případů uvedených v čl. 7 odst. 4 a 
v článku 14 rozhodne hostující členský stát 
ve lhůtě osmi týdnů od přijetí žádosti 
o potvrzení evropského profesního průkazu 
předané domovským členským státem 
o tom, zda uznává kvalifikace jeho držitele 



PE494.470v01-00 24/60 PR\909378CS.doc

CS

či zda mu uloží vyrovnávací opatření. 
V případě oprávněných pochyb si hostující 
členský stát může od domovského 
členského státu vyžádat dodatečné 
informace. Tato žádost nemá odkladný 
účinek přesahující dva měsíce.

či zda mu uloží vyrovnávací opatření. 
V případě oprávněných pochyb si hostující 
členský stát může od domovského 
členského státu vyžádat dodatečné 
informace. Tato žádost nemá odkladný 
účinek přesahující osm týdnů.

Or. fr

Odůvodnění

Lhůty stanovené pro vyřízení žádosti by měly být v prvním stadiu zavedení systému delší, aby 
bylo možné zajistit optimální fungování a kvalitnější služby.

Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 d – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k prodloužení lhůt je třeba zajistit, aby byl žadatel řádně informován o stavu své 
žádosti. Mechanismus tichého uznávání navíc sice umožňuje zabránit chybám, kterých by se 
hostitelský členský stát mohl dopustit při vyřizování žádostí, v žádném případě jej ale nelze 
považovat za konečné potvrzení, neboť orgány hostitelského státu mohou v případě žádosti 
o doplňující informace toto potvrzení zrušit. 
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Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 e – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

připomínáno každý rok po vydání jeho 
evropského profesního průkazu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 4 f – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy mohou u některých 
povolání odmítnout uplatnění zásady 
částečného přístupu, pokud je toto 
odmítnutí zdůvodněno naléhavými důvody 
obecného zájmu, pokud by zajistilo 
dosažení sledovaného cíle a pokud by 
nepřesáhlo nezbytně nutnou míru.

Or. fr

Odůvodnění

Platí-li, že zásada částečného přístupu nemusí být uplatňována z naléhavých důvodů 
obecného zájmu, k nimž patří zejména ochrana zdraví a veřejné bezpečnosti, pak by měla 
existovat možnost uplatnit toto opatření obecně na všechna povolání, nikoliv na základě 
přezkumu jednotlivých případů.

Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



PR\909378CS.doc 27/60 PE494.470v01-00

CS

Or. fr

Odůvodnění

V případě, že je povolání vykonáváno na částečný úvazek, může být požadovaná praxe 
považována za nedostatečnou. 

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) poskytovatel služby uzavřel mimo 
hostitelský členský stát předběžnou 
smlouvu s příjemcem služby za podmínky, 
že se obvyklé bydliště příjemce služby 
nachází mimo hostitelský členský stát a že 
povolání není uvedeno na seznamu 
uvedeném v čl. 7 odst. 4.“

Or. fr

Odůvodnění

Současná formulace je v praxi jen stěží proveditelná.

Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. a a (nové)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V odstavci 2 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Povaha dočasného a příležitostného 
poskytování služeb se posuzuje případ 
od případu, zejména s ohledem na dobu 
trvání, četnost, pravidelnost 
a nepřetržitost poskytování, přičemž 
poskytovatel služby nesmí vykonat více 
než polovinu své obvyklé roční činnosti 
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v hostitelském členském státě.“

Or. fr

Odůvodnění

Dočasné poskytování služeb by mělo být časově omezeno, aby nedocházelo k obcházení řízení 
stanovených v oblasti usazování. 

Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že povolání notáře se vyznačuje nízkým stupněm mobility a zvláštní 
povahou, pokud jde o svobodu usazování, a také vzhledem ke skutečnosti, že ve většině 
členských států zastávají notáři úlohu úředníka státního zastupitelství, zdá se, že není nutné 
zavádět v tomto ohledu zvláštní ustanovení.

Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7 – písm. a – bod i
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) pro povolání, která souvisí s bezpečností 
a mají důsledky pro veřejné zdraví, jestliže 
to členský stát vyžaduje od svých vlastních 
státních příslušníků, doklad o tom, že jim 
nebyl dočasně či s konečnou platností 
zakázán výkon povolání a že nebyli 
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spáchání trestného činu.“ odsouzeni za spáchání trestného činu.“

Or. fr

Odůvodnění

Některá povolání hrají významnou úlohu při ochraně veřejného zdraví, aniž by musela být 
nutně řazena mezi zdravotnická povolání.

Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7 – písm. a – bod ii a (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 2 – písm. f a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii a) Doplňuje se nové písmeno f a), které 
zní:
f a) doklad o tom, že má poskytovatel 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škody 
při výkonu povolání v souvislosti se 
službami, které poskytuje na území 
hostitelského členského státu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

prokázal, zejména formou zkoušky 
způsobilosti nebo zohledněním osvědčení 
či dokladů vydaných podle postupů 
uvedených v článcích 49a a 49b, že nabyl 
chybějící znalosti nebo schopnosti. V 
každém případě musí být možné 
poskytovat služby ve lhůtě jednoho měsíce 
po vydání rozhodnutí podle třetího 
pododstavce.

Or. fr

Odůvodnění

Za účinný nástroj hodnocení úrovně pracovníka lze považovat uznání jeho schopností 
prostřednictvím mechanismů uvedených v článcích 49a a 49b.

Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2005/36/ES
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány hostitelského členského 
státu mohou v případě pochybností požádat 
příslušné orgány členského státu usazení, 
aby jim poskytly informace o usazení 
poskytovatele služeb v souladu s právními 
předpisy, o jeho bezúhonnosti a o tom, že 
neexistují žádné disciplinární nebo 
trestněprávní sankce profesní povahy. 
V případě kontroly kvalifikací mohou 
příslušné orgány hostitelského členského 
státu požádat příslušné orgány členského 
státu usazení, aby jim poskytly informace 
o odborné přípravě poskytovatele služby 
v rozsahu nutném pro posouzení 
podstatného rozdílu, který by mohl 
poškodit veřejné zdraví nebo bezpečnost. 
Příslušné orgány členského státu usazení 
poskytnou tyto informace v souladu s 
článkem 56.

1. Příslušné orgány hostitelského členského 
státu mohou v případě pochybností požádat 
příslušné orgány členského státu usazení, 
aby jim poskytly informace o usazení 
poskytovatele služeb v souladu s právními 
předpisy, o jeho bezúhonnosti a o tom, že 
neexistují žádné disciplinární nebo 
trestněprávní sankce profesní povahy. 
V případě kontroly kvalifikací mohou 
příslušné orgány hostitelského členského 
státu požádat příslušné orgány členského 
státu usazení, aby jim poskytly informace 
o odborné přípravě poskytovatele služby 
v rozsahu nutném pro posouzení 
podstatného rozdílu, který by mohl 
poškodit veřejné zdraví nebo bezpečnost. 
Hostitelský členský stát může zejména 
zohlednit doklady nebo osvědčení, které 
byly získány podle postupů uvedených 
v článcích 49a a 49b. Příslušné orgány 
členského státu usazení poskytnou tyto 
informace v souladu s článkem 56.
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Or. fr

Odůvodnění

Za účinný nástroj hodnocení úrovně pracovníka lze považovat uznání jeho schopností 
prostřednictvím mechanismů uvedených v článcích 49a a 49b.

Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto 
článku může příslušný orgán hostitelského 
členského státu odmítnout přístup 
k regulovanému povolání a jeho výkon 
držitelům osvědčení způsobilosti, pokud je 
vnitrostátní kvalifikace požadovaná pro 
výkon tohoto povolání na jeho území
zařazena do kategorií uvedených v čl. 11 
písm. d) nebo e) .”

4. Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto 
článku může příslušný orgán hostitelského 
členského státu odmítnout přístup 
k regulovanému povolání a jeho výkon 
držitelům osvědčení způsobilosti nebo 
dokladu o dosaženém vzdělání, který 
neprokazuje úroveň přinejmenším 
bezprostředně předcházející úrovni 
požadované v hostitelském členském státě, 
pokud je vnitrostátní kvalifikace 
požadovaná pro výkon tohoto povolání na 
jeho území zařazena do kategorií 
uvedených v čl. 11 písm. d) nebo e) .”

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí ustanovení, které umožňuje zabránit příliš velkým rozdílům v úrovni 
dosažené kvalifikace.

Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 12 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) V odstavci 3 se za první pododstavec 
vkládá nový pododstavec, který zní:

vypouští se
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„U povolání notáře může hostitelský stát 
při určení vyrovnávacího opatření 
zohlednit zvláštní činnosti vykonávané 
tímto povoláním na svém území, a to 
zejména pokud jde o použitelný právní 
předpis.“

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že povolání notáře se vyznačuje nízkým stupněm mobility a zvláštní 
povahou, pokud jde o svobodu usazování, a také vzhledem ke skutečnosti, že ve většině 
členských států zastávají notáři úlohu úředníka státního zastupitelství, zdá se, že není nutné 
zavádět v tomto ohledu zvláštní ustanovení.

Pozměňovací návrh 45  
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 14 a (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Kapitola III – název a ustanovení

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14 a) Název kapitoly III se nahrazuje 
tímto:
Uznávání na základě koordinace [...] 
požadavků na odbornou přípravu
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celou kapitolu III textu; jeho přijetí si 
vyžádá odpovídající změny v celém tomto 
textu.)

Or. fr

Odůvodnění

Požadavky na odbornou přípravu, o něž se opírá zásada automatického uznávání, by neměly 
být považovány za minimální kritéria, ale za společný základ, který by měl být průběžně 
upravován ve smyslu zvyšování standardů kvality.

Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 15



PR\909378CS.doc 33/60 PE494.470v01-00

CS

Směrnice 2005/36/ES
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15) V článku 21 se zrušují odstavce 4, 6 
a 7.

15) V článku 21 se zrušuje odstavec 4, 
odst. 6 druhý a třetí pododstavec 
a odstavec 7.

Or. fr

Odůvodnění

Ustanovení odst. 6 prvního pododstavce by mělo být znovu vloženo, neboť má zásadní význam 
pro celý systém automatického uznávání diplomů.

Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 17 – návětí
Směrnice 2005/36/ES
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17) V článku 22 se doplňuje nový druhý 
pododstavec, který zní:

17) V článku 22 se doplňuje nové písmeno 
c) a nový druhý pododstavec, které zní:

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2005/36/ES
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce písm. b) 
předkládají příslušné orgány v členských 
státech ode dne [vložit datum – den po dni 
stanoveném v čl. 3 odst. 1 prvním 
pododstavci odstavce 1] a každých pět let 
veřejně dostupné zprávy Komisi a ostatním 
členským státům o svých postupech 
v oblasti dalšího vzdělávání a odborné 

„c) členské státy zajistí, aby zařízení 
poskytující některý z těchto druhů 
odborné přípravy byla nejméně každých 
pět let od [datum vstupu této směrnice 
v platnost] hodnocena některou 
z organizací zapsaných do registru 
EQAR(European Quality Assurance 
Register), která zhodnotí dodržování 
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přípravy lékařů, zdravotnických odborníků, 
zdravotních sester a ošetřovatelů 
všeobecné zdravotní péče, zubních lékařů, 
specializovaných zubních lékařů, 
veterinárních lékařů, porodních asistentek 
a farmaceutů.“

požadavků na odbornou přípravu 
a výsledky tohoto hodnocení předá 
dotyčnému členskému státu a Komisi.

Pro účely prvního pododstavce písm. b) 
předkládají příslušné orgány v členských 
státech ode dne [vložit datum – den po dni 
stanoveném v čl. 3 odst. 1 prvním 
pododstavci odstavce 1] a každých pět let 
veřejně dostupné hodnotící zprávy Komisi 
a ostatním členským státům pro účely 
optimalizace systémů nepřetržitého 
odborného rozvoje lékařů, zdravotnických 
odborníků, zdravotních sester 
a ošetřovatelů všeobecné zdravotní péče, 
zubních lékařů, specializovaných zubních 
lékařů, veterinárních lékařů, porodních 
asistentek a farmaceutů.“

Or. fr

Odůvodnění

Směrnice by mohla zavést rovněž nástroj sloužící ke kontrole kvality odborné přípravy, kterou 
poskytují vzdělávací zařízení, pokud jde o požadavky zavedené v této směrnici. Cílem je 
odstranit veškeré pochyby, které by se mohly týkat skutečné hodnoty absolvované odborné 
přípravy. Kromě toho je třeba upřesnit cíl zpráv hodnotících systémy nepřetržitého odborného 
rozvoje.

Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 19 – písm. a a (nové)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a a) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:
"2. Specializovaná lékařská odborná 
příprava zahrnuje teoretickou a 
praktickou výuku a výuku profesní etiky
na vysoké škole nebo ve fakultní 
nemocnici nebo případně v zařízení 
zdravotní péče schváleném k tomuto 



PR\909378CS.doc 35/60 PE494.470v01-00

CS

účelu příslušnými orgány nebo subjekty.
Členské státy zajistí, aby specializovaná 
lékařská odborná příprava trvala nejméně 
pět let, které lze vyjádřit rovněž 
v kreditech ECTS. Odborná příprava se 
uskutečňuje pod kontrolou příslušných 
orgánů nebo subjektů. Zahrnuje osobní 
účast lékaře – uchazeče o odborné 
vzdělání na činnosti a povinnostech 
dotyčných zařízení.“

Or. fr

Odůvodnění

Jedná se o aktualizaci ustanovení týkajících se specializované lékařské odborné přípravy.

Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 19 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 25 – odst. 3 a – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou ve svých 
vnitrostátních právních předpisech stanovit 
osvobození od částí specializované 
lékařské odborné přípravy, pokud byla tato 
část již úspěšně ukončena během 
absolvování jiné specializované odborné 
přípravy uvedené na seznamu přílohy V 
bodu 5.1.3, a za podmínky, že odborník již 
předchozí specializovanou kvalifikaci 
v tomto členském státě získal. Členské 
státy zajistí, že poskytnuté osvobození 
nepřesáhne třetinu minimální délky 
specializované lékařské odborné přípravy 
uvedené v příloze V bodě 5.1.3.

Členské státy mohou ve svých 
vnitrostátních právních předpisech stanovit 
osvobození od částí specializované 
lékařské odborné přípravy, pokud byla tato 
část již úspěšně ukončena během 
absolvování jiné specializované odborné 
přípravy uvedené na seznamu přílohy V
bodu 5.1.3, a za podmínky, že odborník již 
předchozí specializovanou kvalifikaci 
získal. Členské státy zajistí, že poskytnuté 
osvobození nepřesáhne třetinu minimální 
délky specializované lékařské odborné 
přípravy uvedené v příloze V bodě 5.1.3.

Or. fr

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost uznat části odborné přípravy získané v jiném členském 
státě.
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Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 19 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a, které se týkají upravení 
minimálních délek odborné přípravy
uvedených v příloze V bodě 5.1.3, aby je 
přizpůsobila vědeckému a technickému 
pokroku.”

5. „Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a, které se týkají upravení 
požadavků na odbornou přípravu
uvedených v příloze V bodě 5.1.3, aby je 
přizpůsobila vědeckému a technickému 
pokroku.”

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 20 – návětí
Směrnice 2005/36/ES
Článek 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20) V článku 26 se druhý pododstavec
nahrazuje tímto:

20) Článek 26 se nahrazuje tímto:

Or. fr

Pozměňovací návrh 53  
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 20
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 26 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a, které se týkají zařazení 
nových lékařských odborností, jež jsou 
zastoupeny nejméně v jedné třetině 

Doklady o dosažené kvalifikaci odborného 
lékaře podle článku 21 vydané či uznané 
příslušnými orgány nebo subjekty 
uvedenými v příloze V bodě 5.1.2 
odpovídají pro dotyčnou specializovanou 
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členských států, do bodu 5.1.3 přílohy V 
s cílem aktualizovat tuto směrnici 
v souladu se změnami ve vnitrostátních 
právních předpisech.”

odbornou přípravu označením 
používaným v různých členských státech 
a uvedeným v příloze V bodě 5.1.3.

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a, které se týkají zařazení 
nových lékařských odborností, jež jsou 
zastoupeny nejméně v jedné třetině 
členských států, do bodu 5.1.3 přílohy V 
s cílem aktualizovat tuto směrnici 
v souladu se změnami ve vnitrostátních 
právních předpisech.”

Or. fr

Odůvodnění

Jedná se o aktualizaci ustanovení týkajících se specializované lékařské odborné přípravy.

Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 22 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a, které se týkají úprav 
seznamu uvedeného v příloze V bodě 
5.2.1, aby ho přizpůsobila vzdělávacímu, 
vědeckému a technickému pokroku.”

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a, které se týkají úprav 
seznamu uvedeného v příloze V bodě 
5.2.1, aby ho přizpůsobila vzdělávacímu, 
vědeckému a technickému pokroku 
a rovněž rozvoji a změnám významu 
daného povolání.”

Or. fr

Odůvodnění

Jedná se o aktualizaci ustanovení týkajících se odborné přípravy zdravotních sester 
a ošetřovatelů.
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Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 22 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Odborná příprava zdravotních sester 
a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou 
péči zahrnuje nejméně tři roky studia 
čítajícího 4 600 hodin teoretického 
a klinického výcviku, přičemž délka 
teoretického výcviku představuje alespoň 
jednu třetinu a délka klinického výcviku 
alespoň jednu polovinu minimální délky 
odborné přípravy.  Členské státy mohou 
poskytnout částečnou výjimku osobám, 
které absolvovaly část výuky formou 
jiného výcviku, který má alespoň 
rovnocennou úroveň.“

„Odborná příprava zdravotních sester 
a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou 
péči zahrnuje nejméně tři roky studia, které 
lze vyjádřit rovněž v odpovídajících 
kreditech ECTS a které čítá 4 600 hodin 
teoretického a klinického výcviku, přičemž 
délka teoretického výcviku představuje 
alespoň jednu třetinu a délka klinického 
výcviku alespoň jednu polovinu minimální 
délky odborné přípravy.  Členské státy 
mohou poskytnout částečnou výjimku 
osobám, které absolvovaly část výuky 
formou jiného výcviku, který má alespoň 
rovnocennou úroveň.“

Or. fr

Odůvodnění

Jedná se o zajištění souladu se zavedením odkazu na kredity ECTS u jiných druhů odborné 
přípravy.

Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 23 a (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Článek 33 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23 a) Vkládá se nový článek 33b, který 
zní:
„Článek 33b
Přechodná ustanovení
Počínaje [vložit datum vstupu této 
směrnice v platnost] je členským státům 
poskytnuta lhůta šesti let, během níž mají 
přizpůsobit své vzdělávací systémy novým 
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požadavkům týkajícím se délky 
všeobecného školního vzdělávání, 
uvedeným v čl. 31 odst. 1."

Or. fr

Pozměňovací návrh 57
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 24 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 34 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Celková doba základní odborné přípravy 
v oboru zubního lékařství zahrnuje 
nejméně pět let řádné teoretické 
a praktické výuky předmětů 
vyjmenovaných v příloze V bodě 5.3.1 na 
vysoké škole, ve vyšším vzdělávacím 
zařízení s uznanou vysokoškolskou úrovní 
nebo pod dohledem vysoké školy, přičemž 
lze tuto výuku vyjádřit rovněž 
v odpovídajících kreditech ECTS.“

„Celková doba základní odborné přípravy 
v oboru zubního lékařství zahrnuje 
nejméně pět let studia čítajícího nejméně 
5 000 hodin teoretické a praktické výuky 
předmětů vyjmenovaných v příloze V bodě 
5.3.1 na vysoké škole, ve vyšším 
vzdělávacím zařízení s uznanou 
vysokoškolskou úrovní nebo pod dohledem 
vysoké školy, přičemž lze tuto výuku 
vyjádřit rovněž v odpovídajících kreditech 
ECTS.“

Or. fr

Odůvodnění

Měl by být upřesněn požadovaný počet hodin studia, aby nedocházelo k uznávání 
rozvolněného studia, které by mohlo být nedostatečné.

Pozměňovací návrh 58
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 27 - písm. b a (nové)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 40 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:
"3. Odborná příprava porodních 
asistentek zaručí, že dotyčná osoba 
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získala tyto znalosti a dovednosti:
a) přiměřené znalosti z věd, o které se 
opírá činnost porodní asistentky, 
zejména z porodnictví, gynekologie 
a neonatologie;
b) přiměřené znalosti profesní etiky a 
právní úpravy oboru;
c) podrobné znalosti o biologických 
funkcích, anatomii, fyziologii, 
psychologii a farmakologii v oblasti 
porodnictví a o novorozencích a také 
znalosti o vztahu mezi zdravotním 
stavem a fyzickým a sociálním 
prostředím člověka a o jeho chování;
d) přiměřené klinické zkušenosti získané 
pod dohledem personálu 
kvalifikovaného v oblasti porodnictví a 
ve schválených zařízeních;
e) přiměřené znalosti vzdělání 
zdravotníků a zkušenosti ze spolupráce s 
nimi.“

Or. fr

Odůvodnění

Jedná se o aktualizaci ustanovení týkajících se odborné přípravy porodních asistentek.

Pozměňovací návrh 59
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 28
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 41 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) řádná odborná příprava pro porodní 
asistentky po dobu nejméně tří let;

a) řádná odborná příprava pro porodní 
asistentky po dobu nejméně tří let čítající 
nejméně 5 000 hodin teoretické 
a praktické výuky, přičemž lze tuto výuku 
vyjádřit rovněž v odpovídajících kreditech 
ECTS;

Or. fr
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Odůvodnění

Jedná se o aktualizaci ustanovení týkajících se odborné přípravy porodních asistentek 
a o zajištění souladu se zavedením odkazu na kredity ECTS u jiných druhů odborné přípravy.

Pozměňovací návrh 60
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 28
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 41 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) řádná odborná příprava pro porodní 
asistentky po dobu nejméně dvou let 
sestávající z nejméně 3 600 hodin 
podmíněná získáním dokladů o dosažené 
kvalifikaci zdravotní sestry a ošetřovatele 
odpovědných za všeobecnou péči 
uvedených v příloze V bodě 5.2.2;

b) řádná odborná příprava pro porodní 
asistentky po dobu nejméně dvou let 
sestávající z nejméně 3 600 hodin 
podmíněná získáním dokladů o dosažené 
kvalifikaci zdravotní sestry a ošetřovatele 
odpovědných za všeobecnou péči 
uvedených v příloze V bodě 5.2.2, přičemž 
lze tuto výuku vyjádřit rovněž 
v odpovídajících kreditech ECTS;

Or. fr

Odůvodnění

Jedná se o zajištění souladu se zavedením odkazu na kredity ECTS u jiných druhů odborné 
přípravy.

Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 28
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 41 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) řádná odborná příprava pro porodní 
asistentky po dobu nejméně 18 měsíců 
sestávající z nejméně 3 000 hodin 
podmíněná získáním dokladů o dosažené 
kvalifikaci zdravotní sestry a ošetřovatele
odpovědných za všeobecnou péči 
uvedených v příloze V bodě 5.2.2, po níž 
následuje jednoletá odborná praxe, o níž 

c) řádná odborná příprava pro porodní 
asistentky po dobu nejméně 18 měsíců 
sestávající z nejméně 3 000 hodin, které lze 
vyjádřit rovněž v odpovídajících kreditech 
ECTS, podmíněná získáním dokladů 
o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry 
a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou 
péči uvedených v příloze V bodě 5.2.2, po 
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bylo vydáno osvědčení v souladu 
s odstavcem 2.“

níž následuje jednoletá odborná praxe, 
o níž bylo vydáno osvědčení v souladu 
s odstavcem 2.“

Or. fr

Odůvodnění

Jedná se o zajištění souladu se zavedením odkazu na kredity ECTS u jiných druhů odborné 
přípravy.

Pozměňovací návrh 62
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 28 a (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Článek 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

28a) Článek 42 se nahrazuje tímto:
„Článek 42
Výkon odborných činností porodní 
asistentky
1. Tento oddíl se vztahuje na samostatné 
činnosti porodních asistentek stanovené 
každým členským státem, aniž je dotčen 
odstavec 2, a vykonávané pod 
profesními označeními uvedenými v 
příloze V bodě 5.5.2.
2. Členské státy zajistí, aby porodní 
asistentky měly přístup alespoň k těmto 
činnostem a jejich výkonu:
a) poskytovat správné informace a rady 
v oblasti reprodukčního zdraví žen, včetně
plánovaného rodičovství;
b) diagnostikovat těhotenství, 
vyhodnocovat a sledovat normální 
těhotenství, provádět nezbytná vyšetření;
c) doporučovat a předepisovat vyšetření 
nezbytná pro co nejrychlejší rozpoznání 
rizikového těhotenství;
d) vypracovávat komplexní programy 
přípravy na rodičovství a na porod;
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e) pomáhat rodičce ve všech fázích
porodu a sledovat stav plodu v děloze 
vhodnými klinickými a technickými 
prostředky;
f) provádět spontánní porody, včetně 
případného nástřihu hráze i sešití, 
a porody v poloze koncem pánevním;
g) rozpoznávat u matky nebo dítěte 
příznaky anomálií, které vyžadují zásah 
odborného lékaře, a pomáhat lékaři 
v případě zásahu; přijímat neodkladná 
opatření v nepřítomnosti lékaře, 
zejména ruční vyjmutí placenty a 
případné následné ruční vyšetření 
dělohy;
h) vyšetřovat novorozence a pečovat o 
něj; činit veškeré kroky, které se jeví 
nezbytnými, a provádět popřípadě 
okamžitou resuscitaci;
i) pečovat o rodičku, sledovat ji v 
šestinedělí a poskytovat jí veškeré 
potřebné rady umožňující vývoj 
novorozence v nejlepších podmínkách;
j) uplatňovat léčbu předepsanou 
lékařem a předepisovat nezbytná léčiva 
v rámci odborné činnosti porodní 
asistentky;
k) vypracovávat veškeré nezbytné 
klinické a právní dokumenty.

Or. fr

Odůvodnění

Jedná se o aktualizaci ustanovení týkajících se odborné přípravy porodních asistentek.

Pozměňovací návrh 63
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 30 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 44 – odst. 2 – písm. b



PE494.470v01-00 44/60 PR\909378CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na konci teoretické a praktické výuky 
nejméně šest měsíců praktického výcviku 
v lékárně otevřené pro veřejnost nebo 
v nemocnici pod dohledem 
farmaceutického oddělení uvedené 
nemocnice.

b) během nebo na konci teoretické 
a praktické výuky nejméně šest měsíců 
praktického výcviku v lékárně otevřené pro 
veřejnost nebo v nemocnici pod dohledem 
farmaceutického oddělení uvedené 
nemocnice.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že odborná příprava je v jednotlivých členských státech organizována 
různě, měla by být zachována určitá tolerance.

Pozměňovací návrh 64
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 31 – návětí
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31) V čl. 45 odst. 2 se doplňuje nové 
písmeno h), které zní:

31) V článku 45 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 31
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 45 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) ohlašování nežádoucích účinků 
farmaceutických výrobků příslušným 
orgánům.“

2. Členské státy zajistí, aby držitelé 
dokladu o vysokoškolském nebo 
rovnocenném vzdělání ve farmacii 
vyhovujícího podmínkám stanoveným 
v článku 44 měli právo na přístup alespoň 
k těmto činnostem a na výkon těchto 
činností, s výhradou případného uložení 
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povinnosti doplnit si odborné zkušenosti:
a) příprava farmaceutické formy léčiv;
b) výroba a testování léčiv;
c) testování léčiv v laboratoři pro zkoušení 
léčiv,
d) skladování, uchovávání a distribuce 
léčiv na úrovni velkoobchodů;
e) zásobování, příprava, testování, 
skladování a výdej bezpečných a 
kvalitních léčiv v lékárnách otevřených 
pro veřejnost;
f) příprava, testování, skladování a 
rozdělování léčiv v nemocnicích;
g) sledování farmakologické léčby 
a poskytování informací a poradenství 
týkajících se léčiv a zdravotnických 
otázek;
h) ohlašování nežádoucích účinků 
farmaceutických výrobků příslušným 
orgánům;

i) osobní asistence poskytovaná 
pacientům v souvislosti se samoléčbou;
j) podpora institucionálních kampaní 
v oblasti veřejného zdraví.

Or. fr

Odůvodnění

Jedná se o aktualizaci ustanovení týkajících se odborné přípravy farmaceutů.

Pozměňovací návrh 66
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Délka odborné přípravy architekta musí 
být nejméně šest let a lze ji vyjádřit rovněž 
odpovídajícími kredity ECTS. Odborná 
příprava v členském státě zahrnuje jednu 

1. Délka odborné přípravy architekta musí 
být nejméně šest let. Odborná příprava 
v členském státě zahrnuje jednu z těchto 
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z těchto možností: možností:

Or. fr

Odůvodnění

Odkaz na kredity ECTS by se měl týkat teoretické výuky.

Pozměňovací návrh 67
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně čtyři roky řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení 
s úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu a nejméně dva roky 
placeného praktického výcviku;

a) nejméně čtyři roky řádného denního 
studia, nebo jim odpovídající studium 
vyjádřené v kreditech ECTS, na vysoké 
škole nebo ve srovnatelném vzdělávacím 
zařízení s úspěšným složením závěrečné 
zkoušky vedoucí k získání titulu a 
formální kvalifikace a nejméně dva roky 
placeného praktického výcviku 
v rámci praktické odborné přípravy 
vedoucí k získání odborné kvalifikace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 68
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl 46 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejméně pět roků řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení 
s úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu a nejméně jeden 
rok placeného praktického výcviku.

b) nejméně pět roků řádného denního 
studia, nebo jim odpovídající studium 
vyjádřené v kreditech ECTS, na vysoké 
škole nebo ve srovnatelném vzdělávacím 
zařízení s úspěšným složením závěrečné 
zkoušky vedoucí k získání titulu a 
formální kvalifikace a nejméně jeden rok 
placeného praktického výcviku 
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v rámci praktické odborné přípravy 
vedoucí k získání odborné kvalifikace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Placený praktický výcvik probíhá 
v členském státě pod dohledem osoby, jež 
poskytuje příslušné záruky své 
způsobilosti zajistit odbornou praxi. Musí 
proběhnout po úspěšném ukončení studií 
uvedených v odstavci 1. Úspěšné ukončení 
placeného praktického výcviku se 
potvrzuje vydáním osvědčení, které 
provází doklad o dosažené kvalifikaci.

3. Placený praktický výcvik probíhá 
v členském státě, a to vždy pod dohledem 
architekta nebo osoby či subjektu, které 
byly pro tento účel schváleny příslušným 
orgánem, který náležitým způsobem 
prověřil jejich způsobilost zajistit 
odbornou praxi. Úspěšné ukončení 
placeného praktického výcviku se 
potvrzuje osvědčením vydaným 
příslušným orgánem, které provází doklad 
o dosažené formální kvalifikaci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Členský stát zajistí, že kontroly 
jazykových znalostí provádí příslušný 
orgán po přijetí rozhodnutí uvedených 
v článku 4d, čl. 7 odst. 4 a čl. 51 odst. 3 a 
v případě vážných a konkrétních 
pochybností o dostatečných jazykových 
znalostech odborníka vzhledem 
k odborným činnostem, které má tato 
osoba v úmyslu vykonávat.

„Členský stát zajistí, že ověřování 
jazykových znalostí jsou prováděna pod 
dohledem příslušného orgánu po přijetí 
rozhodnutí uvedených v článku 4d, čl. 7 
odst. 4 a čl. 51 odst. 3 a v případě vážných 
a konkrétních pochybností o dostatečných 
jazykových znalostech odborníka 
vzhledem k odborným činnostem, které má 
tato osoba v úmyslu vykonávat.
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Or. fr

Odůvodnění

Pojem ověřování nabízí více pružnosti než pojem kontrola. Příslušný orgán by měl mít 
možnost pověřit organizací tohoto ověřování jiný subjekt.

Pozměňovací návrh 71
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V případě povolání, která mají důsledky 
pro veřejné zdraví a bezpečnost pacienta, 
mohou členské státy udělit příslušným 
orgánům právo ověřit jazykové znalosti
všech dotyčných odborníků. Účelem 
ověřování jazykových znalostí je zjistit, 
zda je odborník schopen ústní i písemné 
komunikace nezbytné k výkonu jeho 
odborné činnosti, zejména s ohledem na 
zajištění bezpečnosti pacientů a ochrany 
veřejného zdraví.

Or. fr

Odůvodnění

Pojem ověřování nabízí více pružnosti než pojem kontrola a příslušný orgán by měl být 
jediným orgánem, který má oprávnění o toto ověření požádat. Rámec tohoto ověřování by měl 
být ostatně upřesněn.

Pozměňovací návrh 72
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 38
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 53 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každá kontrola jazykových znalostí se 
omezuje na znalost jednoho z úředních 
jazyků členského státu podle volby dotyčné 
osoby, je přiměřená činnosti, jež má být 

Každé ověření jazykových znalostí se 
omezuje na znalost jednoho z úředních 
jazyků členského státu podle volby dotyčné 
osoby, je přiměřené činnosti, jež má být 
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vykonávána, a pro odborníka bezplatná. 
Dotyčná osoba má právo podat u těchto 
zkoušek odvolání u vnitrostátních soudů.“

vykonávána, a pro odborníka bezplatné. 
Dotyčná osoba má právo podat u těchto 
zkoušek odvolání u vnitrostátních soudů.“

Or. fr

Odůvodnění

Pojem ověřování nabízí více pružnosti než pojem kontrola.

Pozměňovací návrh 73
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 39
Směrnice 2005/36/ES
Článek 55 a – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznávání placeného praktického výcviku Uznávání praktického výcviku

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že výcvik nemusí být ve všech případech placený, by mělo být přesně 
definováno, o jaký výcvik se jedná.

Pozměňovací návrh 74
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 39
Směrnice 2005/36/ES
Článek 55 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem poskytnutí přístupu 
k regulovanému povolání uznává 
domovský členský stát placený praktický 
výcvik absolvovaný v jiném členském státě 
a osvědčený příslušným orgánem tohoto 
členského státu.“

Za účelem poskytnutí přístupu 
k regulovanému povolání uznává 
domovský členský stát praktický výcvik, 
který je součástí odborné přípravy na 
regulované povolání, bez ohledu na to, 
zda představuje podmínku pro nabytí 
práva na výkon tohoto povolání či nikoliv, 
absolvovaný v jiném členském státě 
a osvědčený příslušným orgánem tohoto 
členského státu.“
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Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že výcvik nemusí být ve všech případech placený, by mělo být přesně 
definováno, o jaký výcvik se jedná.

Pozměňovací návrh 75
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 39 a (nový)
2011/0534
Článek 55 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

39a) Do hlavy IV se vkládá nový článek 
55b, který zní:
„Článek 55b
Kontrola v případě dlouhotrvajícího 
nevykonávání povolání
Pokud jde o odborníka, který má uznány 
kvalifikace vyjmenované v bodech 5.1.1, 
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 
5.5.2, 5.6.2, a 5.7.1, avšak nemůže 
prokázat skutečný výkon povolání 
v průběhu čtyř let předcházejících podání 
žádosti o usazení nebo obnovení ohlášení, 
může hostitelský členský stát v případě 
konkrétních pochybností, které se týkají 
úrovně jeho znalostí, schopností 
a dovedností a které by mohly 
představovat riziko pro pacienty nebo 
spotřebitele, umožnit příslušnému orgánu, 
aby požadoval dodatečné kontroly, které 
však musí být přiměřené, nediskriminační 
a pro daného odborníka bezplatné. 
Dotyčná osoba má právo podat u těchto 
zkoušek odvolání u vnitrostátních soudů.“

Or. fr

Odůvodnění

S ohledem na právo na výkon povolání a za účelem zajištění vysoké úrovně bezpečnosti 
pacientů a spotřebitelů je třeba zavést nástroj pro ověřování schopností odborníků, kteří sice 
v minulosti zajistili uznání své kvalifikace, avšak během delšího období své povolání 
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nevykonávali.

Pozměňovací návrh 76
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 41
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Příslušné orgány hostitelského 
a domovského členského státu si vyměňují 
informace o disciplinárním opatření nebo 
trestněprávních sankcích nebo jiných 
závažných zvláštních okolnostech, které by 
mohly mít důsledky na výkon činností 
podle této směrnice, při dodržení 
ustanovení o ochraně osobních údajů 
obsažených ve směrnicích Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES a 2002/58/ES 
(*).

„Příslušné orgány hostitelského 
a domovského členského státu si vyměňují 
informace o disciplinárním opatření nebo 
trestněprávních sankcích nebo jiných 
závažných zvláštních okolnostech, které by 
mohly vést k odnětí práva na výkon 
činností podle této směrnice, při dodržení 
ustanovení o ochraně osobních údajů 
obsažených ve směrnicích Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES a 2002/58/ES 
(*).

Or. fr

Odůvodnění

Příslušné orgány by měly být informovány pouze o okolnostech, které by mohly vést k odnětí 
práva na výkon činnosti.

Pozměňovací návrh 77
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 41 a (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

41a) V článku 56 se doplňuje nový 
odstavec 4a, který zní:
„4a. Členské státy s pomocí Komise 
zajistí, aby příslušným orgánům bylo 
poskytováno školení a náležitá asistence 
v souvislosti s užíváním systému IMI 
a zejména v souvislosti s novými postupy 
zavedenými touto směrnicí.“
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Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 a – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) lékař, který ukončil základní lékařskou 
odbornou přípravu a je držitelem dokladu
o dosažené kvalifikaci uvedeného 
v příloze V bodě 5.1.1;

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56a – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) všeobecný lékař a odborný lékař 
s titulem uvedeným v příloze V bodech
5.1.3 a 5.1.4;

Or. fr

Pozměňovací návrh 80
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 a – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) odborníci uznaní podle hlavy III 
kapitoly I a uvedení v čl. 10 písm. b), 
s výjimkou architektů.
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Or. fr

Odůvodnění

Uplatnění výstražného mechanismu by se mělo týkat všech dotyčných odborníků, bez ohledu 
na to, jakým způsobem byla uznána jejich kvalifikace.

Pozměňovací návrh 81
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 a – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvědomění uvedené v prvním pododstavci 
se zasílá nejpozději ve lhůtě tří dnů ode 
dne přijetí rozhodnutí, kterým se 
dotyčnému odborníkovi zakazuje výkon 
odborné činnosti.

Uvědomění uvedené v prvním pododstavci 
se zasílá okamžitě, v každém případě však
nejpozději ve lhůtě 48 hodin ode dne 
přijetí rozhodnutí, kterým se dotyčnému 
odborníkovi zakazuje výkon odborné 
činnosti.

Or. fr

Odůvodnění

Z důvodů zajištění bezpečnosti musí být předávání informací co nejrychlejší.

Pozměňovací návrh 82
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 42
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 56 a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Ustanovení odstavce 1 se použijí 
rovněž v případech, kdy byl odborník 
usvědčen z použití nebo pokusu o použití 
falešných dokumentů při podání žádosti 
o uznání kvalifikací.

Or. fr

Odůvodnění

Výstražný systém, který je uplatňován v případě odnětí práva na výkon povolání, musí být 
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doplněn možností podat upozornění týkající se odborníků usvědčených z pokusu o podvod.

Pozměňovací návrh 83
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 43
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, že se informace 
uvedené v odstavci 1 poskytují jasným 
a srozumitelným způsobem, že jsou snadno 
dálkově a elektronickými prostředky 
dostupné a že jsou aktuální.

2. Členské státy zajistí, že se informace 
uvedené v odstavci 1 poskytují jasným 
a srozumitelným způsobem, že jsou snadno 
dálkově a elektronickými prostředky 
dostupné a že jsou vždy včas 
aktualizovány.

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 43
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, že jednotná 
kontaktní místa a příslušné orgány 
odpovídají co nejrychleji na každou žádost 
o informace zaslanou jednotnému 
kontaktnímu místu. Za tím účelem mohou 
přeposlat žádost o informace střediskům 
pomoci uvedeným v článku 57b 
a informovat dotyčného občana.

3. Členské státy musí zajistit, že jednotná 
kontaktní místa a příslušné orgány 
odpovídají co nejrychleji na každou žádost 
o informace zaslanou jednotnému 
kontaktnímu místu. Za tím účelem mohou 
přeposlat žádost o informace střediskům 
pomoci uvedeným v článku 57b 
a informovat dotyčného občana.

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 43
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 57 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy a Komise přijímají 
doprovodná opatření, aby bylo zajištěno, 
že jednotná kontaktní místa zpřístupní 
informace stanovené v odstavci 1 
v ostatních úředních jazycích Unie. Právní 
předpisy členských států o používání 
jazyků na jejich území tím nejsou dotčeny.

4. Členské státy a Komise přijímají 
doprovodná opatření, aby bylo 
podporováno, že jednotná kontaktní místa 
zpřístupní informace stanovené 
v odstavci 1 v ostatních úředních jazycích 
Unie. Právní předpisy členských států 
o používání jazyků na jejich území tím 
nejsou dotčeny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 47 a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 58 a – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise musí při přípravě aktů 
v přenesené pravomoci usilovat 
o konzultaci příslušných zúčastněných 
osob, mezi něž mohou patřit příslušné 
orgány, profesní sdružení, akademičtí 
pracovníci a sociální partneři.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby byly akty v přenesené pravomoci přijímány transparentním způsobem 
a na základě konzultací.

Pozměňovací návrh 87
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 48
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 59 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy oznámí Komisi do [vložit 1. Členské státy oznámí Komisi do 
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datum – konec lhůty pro provedení 
směrnice] seznam povolání, která regulují 
v souladu se svými vnitrostátními právními 
předpisy. Každá změna v tomto seznamu 
regulovaných povolání se neprodleně 
oznamuje rovněž Komisi. Komise vytvoří 
a spravuje veřejně přístupnou databázi 
s těmito informacemi.

[jednoho roku po vstupu této směrnice 
v platnost] seznam povolání, která regulují 
v souladu se svými vnitrostátními právními 
předpisy. Každá změna v tomto seznamu 
regulovaných povolání se neprodleně 
oznamuje rovněž Komisi. Komise vytvoří 
a spravuje veřejně přístupnou databázi 
s těmito informacemi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 48 a (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 60 – odst. 3 a 4 (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

48a) V článku 60 se doplňují nové 
odstavce 3 a 4, které znějí:
"3. Počínaje [datum vstupu této směrnice 
v platnost] předloží Komise každé tři roky 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o výsledcích pravidelného přezkumu 
ustanovení přílohy V této směrnice, 
v souladu s cíli a požadavky na úpravu, 
které jsou uvedeny v čl. 24 odst. 4, čl. 25 
odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 31 odst. 2 a 7, 
čl. 34 odst. 2 a 4, čl. 35 odst. 4, čl. 38 
odst. 1 a 4, čl. 40 odst. 1 a 4, čl. 44 odst. 2 
a 4 a čl. 46 odst. 4.
4. Nejpozději do [dvou let od vstupu této 
směrnice v platnost] předloží Komise 
zprávu, v níž uvede, zda mají být 
zachována zvláštní ustanovení uvedená 
v čl. 33 odst. 2 a 3 a v článku 33a.“

Or. fr

Odůvodnění

Pravidelná aktualizace ustanovení obsažených v příloze V má zásadní význam pro zajištění 
vysoké úrovně vzdělávání a pro zaručení vzájemné důvěry mezi členskými státy.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Profesní mobilita představuje klíčový prvek pro zajištění konkurenceschopnosti 
a zaměstnanosti v Evropě a je nedílnou součástí strategie 2020 a Aktu o jednotném trhu. 
Přesto je však stále nedostatečná, neboť navzdory tomu, že evropský právní rámec existuje již 
od 70. let 20. století, stále nejsou k dispozici jednoduchá a jasná pravidla uznávání odborných 
kvalifikací. Převážná většina občanů, kteří se obracejí na asistenční centra „Solvit“, je tvořena 
osobami, které chtějí vykonávat své povolání v jiném členském státě Unie a narážejí při tom 
na nedostatky při uznávání svých kvalifikací. 

Vzhledem k tomu, že zajištění základního práva na volný pohyb musí být považováno za 
samozřejmost, tento legislativní návrh si klade za cíl podpořit toto opatření tím, že zajistí 
zájemcům o přemístění jednodušší postupy a přitom zaručí vysokou kvalitu a bezpečnost 
spotřebitelům, pacientům, pracovníkům a všem občanům EU a zlepší i vztahy vzájemné 
důvěry mezi členskými státy. 

Uvedeného zjednodušení a zajištění důvěry lze dosáhnout rovněž pravidelným 
přizpůsobováním společných požadavků kladených na odbornou přípravu u povolání, na něž 
se vztahuje automatické uznávání, a v neposlední řadě i zvýšením počtu takovýchto povolání, 
jichž je nyní pouze sedm z více než 800 regulovaných povolání v EU. 

Tyto kroky jsou v souladu s hnutím započatým v rámci Boloňského procesu, jehož cílem je 
postupně a nenásilně sbližovat kritéria a definice v oblasti odborné přípravy a ponechat přitom 
členským státům i dotyčným zařízením naprostou organizační samostatnost. Uznávání 
kvalifikací musí být zlepšováno v souladu s tímto acquis a musí být modernizováno 
prostřednictvím konzultací a co nejotevřenějšího dialogu mezi příslušnými orgány, profesními 
sdruženími, akademickými ústavy a sociálními partnery.

Jde o největší výzvu pro potenciál jednotného trhu i pro samotnou existenci evropského 
občanství. Tento návrh na přepracování byl proto po přijetí Aktu o jednotném trhu 
identifikován jako jeden z dvanácti nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení 
důvěry evropských občanů. 

Zpravodajka proto vítá tento návrh Komise, v němž jsou obsaženy zásadní myšlenky 
zaměřené na vyřešení uvedené výzvy, zejména vytvoření profesního průkazu, které prosazuje 
již od roku 2007. Mělo by být ostatně poukázáno na to, že během přípravy tohoto návrhu 
vládl mezi orgány a zúčastněnými stranami duch vzájemné spolupráce a naslouchání, díky 
němuž mohl vzniknout tento soudržný text, který byl v zásadě vstřícně přijat, přestože ještě 
zbývá několik důležitých bodů, které je zapotřebí zlepšit.

ZJEDNODUŠENÍ POSTUPŮ

Zpravodajka vítá zavedení dobrovolného systému profesního průkazu. Tento postup, který má 
fungovat souběžně s dosavadním tradičním systémem, využívá síť IMI a funguje tedy zcela 
na elektronickém základě. Cílem uvedeného systému je zjednodušit postupy jak pro 
odborníky, tak i pro příslušné orgány, a zajistit přitom vysokou spolehlivost předávaných 
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informací. Dalším cílem je zlepšit komunikaci mezi členskými státy a přispět tak k posílení 
vzájemné důvěry.  

Lhůty stanovené pro vyřízení žádosti by však měly být v prvním stadiu zavedení systému 
delší, aby bylo možné zajistit optimální fungování a kvalitnější služby. Kromě toho by měly 
být nabízeny odborné stáže zaměřené na využití nových funkcí systému IMI. Kromě 
uvedených praktických stránek je třeba poukázat na skutečnost, že evropský profesní průkaz 
se může stát důležitým symbolem a dokonce i skutečným nástrojem evropského občanství.

Nedostatky stávajícího systému budí totiž u mnohých zájemců o mobilitu nespokojenost 
a pocit frustrace. Máme-li jim v jejich úsilí pomoci, zásadním úkolem je poskytnout jim 
spolehlivé a účinné zdroje informací, díky nimž bude možné zrychlit jednotlivá řízení. 
Z tohoto pohledu považuje zpravodajka za nezbytné, aby byla posílena úloha asistenčních 
středisek a aby byla na celém evropském území dále rozšiřována síť jednotných kontaktních 
míst, k nimž by měly přístup všichni odborníci.

ZAJIŠTĚNÍ SPOLEHLIVOSTI, KVALITY A BEZPEČNOSTI

Jednou z hlavních překážek mobility je nedostatečná důvěra ze strany spotřebitelů, pacientů, 
příslušných orgánů a odborníků. Zdrojem této nedostatečné důvěry je existence rozdílů 
v oblasti odborné přípravy i rozdílných metod a podmínek výkonu povolání a rovněž nízké 
povědomí o těchto rozdílech.  Uvedený nedostatek důvěry zvláště pociťujeme v souvislosti 
s povoláními, na něž se vztahuje automatické uznávání, a to navzdory tomu, že společné 
minimální požadavky na odbornou přípravu teoreticky zajišťují přiměřený stupeň kvalifikace. 

V návrhu je obsaženo několik bodů, kterými lze situaci zlepšit, zejména rozšířené využití 
možností, které nabízí systém IMI, a profesní průkaz.  Zejména se jedná o potvrzování 
dokumentů ze strany orgánů členského státu původu a také o výstražný mechanismus, který je 
uplatňován v případech odnětí práva na výkon povolání. Tento mechanismus by měl být 
rozšířen i na odborníky, kteří při podání žádosti o uznání použijí falešné dokumenty.

Obecně vzato platí, že vzájemnou důvěru, pokud jde o úrovně kvalifikací, lze zlepšit 
pravidelnou aktualizací a zpřísňováním požadavků na odbornou přípravu, což vyžaduje 
pravidelné konzultace zúčastněných stran, s cílem upravit přílohy a přitom striktně dodržovat 
pravidlo samostatného organizování výuky.  

V tomto smyslu zpravodajka vítá návrhy na aktualizaci výuky týkající se povolání 
zdravotních sester a ošetřovatelů, porodních asistentek, farmaceutů a architektů, avšak 
nezapomíná přitom vzít v úvahu potíže, které mohou v rámci těchto úprav nastat v některých 
členských státech. 

Co se týče povolání, na něž se nevztahuje automatické uznávání, nová ustanovení 
o společných rámcích a zkouškách pro odbornou přípravu budí mnohá očekávání, a to právě 
s ohledem na nedostatky stávajícího mechanismu společné platformy. Zpravodajka je toho 
názoru, že tyto nástroje se mohou za předpokladu řádného řízení a rozsáhlých konzultací stát 
účinným spojníkem mezi obecným režimem a systémem automatického uznávání a usnadnit 
tak mobilitu při současném zajištění vysoké kvality a vzájemné důvěry.



PE494.470v01-00 60/60 PR\909378CS.doc

CS

Směrnice by mohla rovněž zavést mechanismus sloužící ke kontrole kvality odborné přípravy, 
kterou poskytují vzdělávací zařízení, pokud jde o požadavky zavedené touto směrnicí. Cílem 
je odstranit veškeré pochyby, které by se mohly týkat skutečné hodnoty absolvované odborné 
přípravy. 

V souvislosti s právem na výkon povolání je rovněž otázkou, zda lze ověření jazykových 
znalostí považovat za nezbytnou záruku bezpečnosti občanů, zejména pak pacientů. Stejně tak 
mechanismus sloužící ke kontrole kvality odborné přípravy, kterou poskytují vzdělávací 
zařízení, pokud jde o požadavky zavedené touto směrnicí. Cílem je odstranit veškeré 
pochyby, které by se mohly týkat skutečné hodnoty absolvované odborné přípravy.

Naproti tomu se zpravodajka domnívá, že ustanovení umožňující částečný přístup nebo 
prodloužení platnosti povinného ohlášení na dva roky mohou být zdrojem pochyb a nejistoty. 
Členské státy by proto měly mít možnost vyjmout z režimu částečného přístupu veškerá 
povolání, která mají dopad v oblasti veřejného zdraví, bezpečnosti nebo dohledu nad 
veřejným zdravím, a lhůty stanovené pro vyřízení žádosti by měly být v prvním stadiu 
zavedení systému delší, aby bylo možné zajistit optimální fungování a kvalitnější služby.

V době, kdy Evropa prochází dosud nevídanou finanční, hospodářskou a sociální krizí, musí 
podnítit nový přístup plný dynamičnosti a inovací, který bude založen na hodnotách jednoty, 
rozmanitosti a solidarity. Procentní podíl evropských občanů, zejména mladých lidí, kteří 
musí čelit nezaměstnanosti, je znepokojivě vysoký, a proto lze profesní mobilitu považovat za 
nezbytnou podmínku zajištění budoucnosti a obnovení důvěry v evropský projekt.  

Cílem, který si vytkl tento návrh na přepracování, je dokázat členským státům při dodržení 
zásad subsidiarity a proporcionality, že evropské právní předpisy díky tomu, že vnášejí 
skutečnou přidanou hodnotu do politik, jež jsou klíčové pro běžný život občanů, přispívají 
k posílení občanství a evropské demokracie. 


