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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura doradcza
*** Procedura zatwierdzania

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

***III Zwykła procedura ustawodawcza: (trzecie czytanie)

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

Poprawki do projektu aktu

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

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

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

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2011)0883),

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

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

– uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione przez francuski Senat na podstawie 
Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, zgodnie 
z którą przedmiotowy projekt aktu ustawodawczego jest niezgodny z zasadą 
pomocniczości,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie egzekwowania 
dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (2005/36/WE)1,

– uwzględniając wysłuchanie publiczne Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów pt. „Wzrost gospodarczy i mobilność: unowocześnienie dyrektywy w 
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych” z dnia 25 kwietnia 2012 r.,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego2,

– uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych3,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych i Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0000/2012),

                                               
1 Teksty przyjęte w tym dniu, P7_TA(2011)0490.
2 Dz.U. C ... / Nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
3 Dz.U. C ... / Nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

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

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

Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Dyrektywa 2005/36/WE ma 
zastosowanie wyłącznie do specjalistów, 
którzy chcą wykonywać ten sam zawód w 
innym państwie członkowskim. Istnieją 
przypadki, w których dane czynności 
stanowią część zawodu o większym 
zakresie czynności w przyjmującym 
państwie członkowskim. Jeżeli różnice w 
obszarach czynności są na tyle duże, że w 
praktyce konieczne jest odbycie przez 
specjalistę pełnego programu kształcenia i 
szkolenia w celu uzupełnienia braków, i 
jeżeli specjalista przedstawia odpowiedni 
wniosek, przyjmujące państwo 
członkowskie, w tych szczególnych 
okolicznościach, powinno udzielić dostępu 
częściowego do zawodu. Jeżeli występuje 
nadrzędny interes publiczny, tak jak w
przypadku wszystkich zawodów 
związanych z pełnieniem obowiązków w 
zakresie zdrowia publicznego, 
bezpieczeństwa lub nadzoru sanitarnego, 
państwo członkowskie powinno jednak 
móc wyłączyć dane zawody z systemu 
udzielania dostępu częściowego. 

Or. fr
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Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Z uwagi na ograniczoną mobilność i charakter zawodu notariusza w kontekście swobody 
prowadzenia działalności i jego roli urzędnika prokuratury w większości państw 
członkowskich nie wydaje się konieczne wprowadzanie przepisów szczególnych.

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) System automatycznego uznawania 
kwalifikacji w oparciu o zharmonizowane 
minimalne wymogi w zakresie kształcenia 
zależy od terminowego zgłaszania przez 
państwa członkowskie nowych lub 
zmienionych dokumentów 
potwierdzających posiadanie kwalifikacji i 
ich publikacji przez Komisję. W 

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

takie kwalifikacje nie mają żadnych 
gwarancji, że mogą korzystać z 
automatycznego uznawania kwalifikacji. 
W celu zwiększenia przejrzystości i 
ułatwienia badania nowo zgłoszonych 
tytułów państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć odpowiedni organ, np. radę ds. 
akredytacji lub ministerstwo, w celu 
zbadania każdego zgłoszenia i 
przedstawiania Komisji sprawozdania 
dotyczącego zgodności z dyrektywą 
2005/36/WE.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do tytułu rozdziału III w tytule III.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Funkcjonowanie systemu 
automatycznego uznawania kwalifikacji 
zależy od pewności co do wymogów w 
zakresie kształcenia, które leżą u podstaw 
kwalifikacji specjalistów. Ważne jest 
zatem, aby minimalne wymogi w zakresie 
kształcenia architektów odzwierciedlały 
nowe zmiany w kształceniu architektów, w 
szczególności pod względem uznanej 
konieczności uzupełnienia kształcenia na 
poziomie wyższym doświadczeniem 
zawodowym pod nadzorem 
wykwalifikowanych architektów. 
Jednocześnie minimalne wymogi w 
zakresie kształcenia powinny być 
wystarczająco elastyczne, aby uniknąć 
nadmiernego ograniczania możliwości 
państw członkowskich dotyczące 
organizacji własnych systemów 
kształcenia.

(17) Funkcjonowanie systemu 
automatycznego uznawania kwalifikacji 
zależy od pewności co do wymogów w 
zakresie kształcenia, które leżą u podstaw 
kwalifikacji specjalistów. Ważne jest 
zatem, aby wymogi w zakresie kształcenia 
architektów odzwierciedlały nowe zmiany 
w kształceniu architektów, w szczególności 
pod względem uznanej konieczności 
uzupełnienia kształcenia na poziomie 
wyższym doświadczeniem zawodowym 
pod nadzorem wykwalifikowanych 
architektów. Jednocześnie wymogi w 
zakresie kształcenia powinny być 
wystarczająco elastyczne, aby uniknąć 
nadmiernego ograniczania możliwości 
państw członkowskich dotyczące 
organizacji własnych systemów 
kształcenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do tytułu rozdziału III w tytule III.
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Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Należy precyzyjnie określić, o jakie praktyki chodzi, i nie muszą być one koniecznie płatne.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

w celu zapewnienia codziennego 
skutecznego stosowania zasad rynku 
wewnętrznego na szczeblu krajowym w 
przypadku poszczególnych obywateli.

Or. fr

Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Mechanizm ostrzegania w przypadku odebrania prawa wykonywania zawodu należy 
uzupełnić o ostrzeżenie w przypadku specjalistów uznanych winnymi usiłowania popełnienia 
oszustwa.

Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zapewnić, aby proces przyjmowania aktów delegowanych był przejrzysty i opierał się 
na konsultacjach.

Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
również zasady dotyczące częściowego 
dostępu do określonych zawodów 
regulowanych oraz dostępu do praktyk 
przewidzianych w ramach programów 
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uznawania takich praktyk. nauczania dla zawodów regulowanych, 
wymaganego lub nie do uzyskania prawa 
wykonywania zawodu, odbywanych w 
innym państwie członkowskim i 
uznawania takich praktyk.

Or. fr

Uzasadnienie

Częściowy dostęp nie powinien mieć zastosowania do wyszystkich zawodów związanych ze 
zdrowiem i bezpieczeństwem publicznym  Ponadto należy precyzyjnie określić, o jakie 
praktyki chodzi i nie muszą one być koniecznie płatne.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – wprowadzenie
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 2) w art. 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

Or. fr

Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się wobec 
wszystkich obywateli dowolnego państwa 
członkowskiego zamierzających 
wykonywać zawód regulowany lub odbyć 
praktyki przewidziane w ramach 
programów nauczania dla zawodów 
regulowanych, wymaganego lub nie do 
uzyskania prawa wykonywania zawodu, w 
państwie członkowskim innym niż to, w 
którym uzyskali kwalifikacje zawodowe, 
zarówno jako osoby pracujące na własny 



PR\909378PL.doc 15/64 PE494.470v01-00

PL

rachunek – w tym osoby wykonujące 
wolny zawód, jak też jako pracownicy 
najemni.”;

2. Każde państwo członkowskie może 
zezwolić obywatelom państwa 
członkowskiego posiadającym dokument 
potwierdzający posiadanie kwalifikacji, 
który nie został uzyskany w jednym z 
państw członkowskich, na wykonywanie 
na swoim terytorium zawodu 
regulowanego w rozumieniu art. 3 ust.1 
lit. a) zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w tym państwie. W 
przypadku zawodów określonych w 
przepisach tytułu III, rozdział III, 
wstępne uznanie jest uzależnione od 
spełnienia [...] wymogów w zakresie 
wykształcenia ustanowionych w tym 
rozdziale.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy precyzyjnie określić, o jakie praktyki chodzi i nie muszą one być koniecznie płatne.

Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a) – podpunkt (i) – wprowadzenie
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a) – podpunkt (i)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

h) „test umiejętności”: test [...] poziomu 
wiedzy, umiejętności i kompetencji 
zawodowych wnioskodawcy, 
przeprowadzony lub uznany przez 
właściwe władze przyjmującego państwa 
członkowskiego w celu oceny zdolności 
wnioskodawcy do wykonywania zawodu 
regulowanego w tym państwie 
członkowskim. Aby umożliwić 
przeprowadzenie tego testu, właściwe 
władze sporządzają listę przedmiotów, 
opierając się na porównaniu kształcenia 
i szkoleń wymaganych w ich państwie 
członkowskim z kształceniem i 
szkoleniami odbytymi przez 
wnioskodawcę, których nie obejmuje 
dyplom lub inny dokument 
potwierdzający kwalifikacje posiadane 
przez wnioskodawcę.
Jeżeli wnioskodawca jest 
wykwalifikowanym pracownikiem w 
państwie członkowskim, z którego 
pochodzi lub przybywa, fakt ten musi 
być uwzględniony w teście umiejętności. 
Obejmuje on przedmioty wybrane z 
listy, których znajomość jest 
niezbędnym warunkiem do 
wykonywania zawodu na terytorium 
przyjmującego państwa członkowskiego. 
Test może również obejmować 
znajomość zasad etyki zawodowej w 
zakresie działalności, o której mowa, w 
przyjmującym państwie członkowskim.
Szczegóły dotyczące przeprowadzania 
testu umiejętności oraz status prawny 
wnioskodawcy, który w przyjmującym 
państwie członkowskim pragnie 
przygotowywać się do testu 
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umiejętności, określane są przez 
właściwe organy tego państwa 
członkowskiego.

Or. fr

Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a) – podpunkt (ii)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

j) „praktyki przewidziane w ramach 
programów nauczania dla zawodów 
regulowanych”: wykonywanie 
nadzorowanych i wynagradzanych lub 
niewygradzanych czynności w celu 
uzyskania dostępu do zawodu 
regulowanego udzielanego na podstawie 
egzaminu;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy precyzyjnie określić, o jakie praktyki chodzi i nie muszą one być koniecznie płatne.

Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a) – podpunkt (ii)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Dostosowanie do ogólnie przyjętej definicji kompetencji zawodowych.

Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a) – podpunkt (ii)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera l a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l a) „wymogi i warunki w zakresie 
wyksztłacenia” : wspólny zasób wiedzy, 
umiejętności i kompetencji niezbędnych 
do wykonywania określonego zawodu;

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do tytułu rozdziału III w tytule III.

Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a) – podpunkt (ii)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera l b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ zaproponowano zmianę polegającą na wprowadzeniu odniesienia do punktów 
ECTS, należy je zdefiniować. 

Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Sprecyzowanie dobrowolnego charakteru wprowadzenia legitymacji zawodowej.

Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 a – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Wszystkie opłaty, które mogą zostać 
poniesione przez wnioskodawców w 
związku z procedurami administracyjnymi 
przeprowadzanymi w celu wydania 
europejskiej legitymacji zawodowej, są 
racjonalne, proporcjonalne i współmierne 
do kosztów poniesionych przez rodzime 
państwo członkowskie i przyjmujące 
państwo członkowskie i nie mają 
charakteru zniechęcającego do ubiegania 
się o europejską legitymację zawodową i 
są w każdym przypadku porównywalne z 
opłatami nakładanymi w ramach 
procedur przewidzianych w tytule II i III 
niniejszej dyrektywy. W przypadku 
nieprzestrzegania tych zasad, Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych dotyczących wyznaczania 
kryteriów w zakresie obliczania i podziału 
opłat zgodnie z art. 58a.

Or. fr

Uzasadnienie

Wybór procedury uznawania kwalifikacji na podstawie legitymacji zawodowej nie powinnien 
obciążać wnioskodawcy dodatkowymi kosztami.

Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego potwierdza otrzymanie 
wniosku i informuje wnioskodawcę o 
wszelkich brakujących dokumentach 
niezwłocznie po złożeniu wniosku. Tworzy 
on dokumentację dotyczącą tego wniosku 
zawierającą wszystkie dokumenty 
potwierdzające w systemie wymiany 

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

w systemie wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) ustanowionym 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […](*). W 
przypadku złożenia przez tego samego 
wnioskodawcę kolejnych wniosków 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego lub przyjmującego 
państwa członkowskiego nie mogą żądać 
ponownego złożenia dokumentów, które 
znajdują się już w dokumentacji w 
systemie IMI i są nadal ważne.

Or. fr

Uzasadnienie

W pierwszej fazie systemu i jego wdrażania terminy rozpatrywania powinny być wydłużone, 
aby zapewnić optymalne funkcjonowanie i lepszą jakość obsługi.

Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 c – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 c – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego weryfikuje wniosek, 

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

W pierwszej fazie systemu i jego wdrażania terminy rozpatrywania powinny być wydłużone, 
aby zapewnić optymalne funkcjonowanie i lepszą jakość obsługi. Ponadto należy przywrócić 
zasadę corocznego odnawiania oświadczenia, aby przyjmujące państwa członkowskie były 
odpowiednio poinformowane o obecności usługodawców na swoim terytorium.

Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 c – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przywrócić zasadę corocznego odnawiania oświadczenia, aby przyjmujące państwa 
członkowskie były odpowiednio poinformowane o obecności usługodawców na swoim 
terytorium.

Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 d – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 d – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

W pierwszej fazie systemu i jego wdrażania terminy rozpatrywania powinny być wydłużone, 
aby zapewnić optymalne funkcjonowanie i lepszą jakość obsługi.

Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 d – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

W pierwszej fazie systemu i jego wdrażania terminy rozpatrywania powinny być wydłużone, 
aby zapewnić optymalne funkcjonowanie i lepszą jakość obsługi.

Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 d – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

W pierwszej fazie systemu i jego wdrażania terminy rozpatrywania powinny być wydłużone, 
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aby zapewnić optymalne funkcjonowanie i lepszą jakość obsługi.

Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 d – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

W związku z wydłużeniem terminów należy dopilnować, aby wnioskodawca był regularnie 
informowany o statusie jego wniosku. Ponadto mechanizm dorozumianego uznawania 
pozwala uniknąć niewłaściwego rozpatrywania wniosków przez przyjmujące państwo 
członkowskie, choć nie stanowi w żadnym przypadku ostatecznego zatwierdzenia, ponieważ 
organy państwa przyjmującego mają możliwość zawieszenia biegu terminu w przypadku 
zażądania dodatkowych informacji.

Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 e – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 e – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

wydania europejskiej legitymacji 
zawodowej.

Or. fr

Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 4 f – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie mogą odmówić 
zastosowania zasady dostępu częściowego 
w przypadku określonych zawodów, jeżeli 
taka odmowa jest uzasadniona
nadrzędnym interesem publicznym, jeżeli 
zabezpieczyłaby ona osiągnięcie 
realizowanego celu i nie wykraczałaby
poza ściśle niezbędny zakres.

Or. fr

Uzasadnienie

Jeżeli stwierdzono, że zasada dostępu częściowego nie może mieć zastosowania ze względu na 
nadrzędny interes publiczny, taki jak ochrona zdrowia i bezbieczeństwo publiczne, przepis ten 
powinien móc mieć zastosowanie ogólne do całego zawodu, a nie w oparciu o ocenę 
dokonywaną indywidualnie dla każdego przypadku. 

Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b) – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

usług, jeżeli dany zawód nie jest 
regulowany w państwie członkowskim 
siedziby.

Or. fr

Uzasadnienie

Uzyskane doświadczenie może okazać się niewystarczające w przypadku wykonywania 
zawodu w niepełnym wymiarze czasu pracy.

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) usługodawca zawarł wcześniej umowę z
usługobiorcą poza przyjmującym 
państwem członkowskim, pod warunkiem, 
że miejsce zwykłego pobytu usługobiorcy 
znajduje się poza przyjmującym państwem 
członkowskim i jeżeli dany zawód nie 
znajduje się w wykazie, o którym mowa w 
art. 7 ust. 4;

Or. fr

Uzasadnienie

Sformułowanie użyte we wniosku jest trudne do stosowania w praktyce.

Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera a a) (nowa)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) W ustępie 2 akapit drugi otrzymuje 
następujące brzmienie:
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„Tymczasowy i okazjonalny charakter 
świadczenia usług podlega każdorazowo 
indywidualnej ocenie, przy 
uwzględnieniu przede wszystkim jego 
długości, częstotliwości, regularności i 
ciągłości, a usługodawca nie może 
prowadzić więcej niż połowy swojej 
rocznej regularnej działalności w 
przyjmującym państwie członkowskim.”

Or. fr

Uzasadnienie

Należy ograniczyć w czasie czasowe prowadzenie działalności, aby zapobiec obchodzeniu 
procedur związanych z prowadzeniem działalności.

Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Uzasadnienie

Z uwagi na ograniczoną mobilność i charakter zawodu notariusza w kontekście swobody 
prowadzenia działalności i jego roli urzędnika prokuratury w większości państw 
członkowskich nie wydaje się konieczne wprowadzanie przepisów szczególnych.

Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7 – litera a) – podpunkt (i)
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) „zarówno zaświadczenia o braku 
tymczasowego i stałego zawieszenia 
wykonywania danego zawodu, jak i 
zaświadczenia o niekaralności, jeśli 
państwo członkowskie wymaga tego od 
własnych obywateli, przy prowadzeniu 
działalności w sektorze bezpieczeństwa i w 
sektorze związanym ze zdrowiem 
publicznym;”;

Or. fr

Uzasadnienie

Niektóre zawody, które odgrywają istotną rolę w ochronie zdrowia publicznego, nie zawsze są 
uznawane za zawody medyczne.

Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7 – litera a) – podpunkt ii a) (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii a) dodaje się lit. f a) w brzmieniu:
f a) dowód posiadania przez usługodawcę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzenia działalności 
zawodowej w odniesieniu do usług 
świadczonych na terytorium 
przymującego państwa członkowskiego.

Or. fr

Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit czwarty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Jeżeli pomiędzy kwalifikacjami 
zawodowymi usługodawcy i 
wykształceniem wymaganym w 
przyjmującym państwie członkowskim 
występują różnice na tyle istotne, że mogą 
być szkodliwe dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa publicznego oraz że nie 
jest możliwe ich zrównoważenie 
doświadczeniem zawodowym 
usługodawcy ani jego uczeniem się przez 
całe życie, przyjmujące państwo 
członkowskie umożliwia usługodawcy 
wykazanie, że uzyskał on brakującą wiedzę 
lub umiejętności, w szczególności poprzez 
poddanie się testowi umiejętności lub 
poprzez uwzględnienie zaświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających posiadanie 
kwalifikacji wydanych na podstawie 
procedur określonych w art. 49a i 49b. W 
każdym przypadku musi istnieć możliwość 
świadczenia usługi w terminie miesiąca od 
podjęcia decyzji zgodnie z akapitem 
trzecim.

Or. fr

Uzasadnienie

Uznanie kompetencji na podstawie mechanizmów określonych w art. 49a i 49b może okazać 
się użytecznym narzędziem do oceny poziom przygotowania zawodowego.

Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy przyjmującego 
państwa członkowskiego w przypadku 
wątpliwości mogą zwrócić się do 
właściwych organów państwa 
członkowskiego siedziby o przedstawienie 

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

informacji dotyczących zgodności z 
prawem działalności prowadzonej przez 
usługodawcę i jego należytego 
postępowania jak również braku kar 
dyscyplinarnych lub sankcji karnych 
związanych z wykonywaniem przez niego 
działalności zawodowej. W przypadku 
kontroli kwalifikacji właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego 
mogą zwrócić się do właściwych organów 
państwa członkowskiego siedziby o 
informacje dotyczące odbytych przez 
usługodawcę kursów kształcenia, w 
stopniu niezbędnym do dokonania oceny 
istotnych różnic, co do których istnieje 
prawdopodobieństwo szkodliwości dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego. 
Państwa członkowskie mogą w 
szczególności uwzględnić dokumenty lub 
zaświadczenia potwierdzające posiadanie 
kwalifikacji wydane na ramach procedur 
określonych w art. 49a i 49b. Właściwe 
organy państwa członkowskiego siedziby 
przekazują te informacje zgodnie z art. 56.

Or. fr

Uzasadnienie

Uznanie kompetencji na podstawie mechanizmów określonych w art. 49a i 49b może okazać 
się użytecznym narzędziem do oceny poziom przygotowania zawodowego.

Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

kwalifikacji, których poziom nie jest co 
najmniej bezpośrednio niższy od 
kwalifikacji wymaganych w przyjmującym 
państwie członkowskim, jeżeli 
kwalifikacje krajowe wymagane do 
wykonywania zawodu na terytorium tego 
państwa sklasyfikowano w art. 11 lit. d) 
lub e).”;

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie przepisu, który pozwala uniknąć nadmiernych różnic w poziomie kwalifikacji.

Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 12 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. fr

Uzasadnienie

Z uwagi na ograniczoną mobilność i charakter zawodu notariusza w kontekście swobody 
prowadzenia działalności i jego roli urzędnika prokuratury w większości państw 
członkowskich nie wydaje się konieczne wprowadzanie przepisów szczególnych.

Poprawka 45  
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)
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Dyrektywa 2005/36/WE
Chapitre III, titre et dispositions

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14 a) tytuł rozdziału III otrzymuje 
brzmienie:
Uznawanie na podstawie koordynacji 
[...] wymogów w zakresie kształcenia
(Ta poprawka odnosi się do całego 
rozdziału III rozpatrywanego aktu 
prawnego. Jej przyjęcie spowoduje 
konieczność wprowadzenia odpowiednich 
zmian w całym tekście.)

Or. fr

Uzasadnienie

Nie można uznawać wymogów w zakresie kształcenia, na których opiera się zasada 
automatycznego uznawania kwalifikacji, za minimalne kryteria, lecz należy traktować je jako 
wspólną podstawę ukierunkowaną na dążenie do systematycznych przemian mających na celu 
wysokie standardy jakości.

Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 15
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przywrócić ust. 6 akapit pierwszy z uwagi na jego ogromne znaczenie dla całego 
systemu automatycznego uznawania dyplomów.

Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 17 – wprowadzenie
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17) w art. 22 dodaje się akapit drugi w 
brzmieniu:

17) w art. 22 dodaje się lit. c) oraz akapit 
drugi w brzmieniu:

Or. fr

Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby instytucje, pod których nadzorem 
odbywa się jeden z tych rodzajów 
kształcenia, były przynajmniej co pięć lat 
począwszy od [data wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy] poddawane ocenie
pod kątem przestrzegania wymogów w 
zakresie kształcenia, przeprowadzanej 
przez instytucję wpisaną do Europejskiego 
rejestru zapewniania jakości, która 
przekazuje swoje wnioski 
zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu i Komisji.

„Do celów lit. b) akapitu pierwszego od 
dnia [wstawić datę – dzień po dacie 
określonej w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy] i 
co pięć lat od tego dnia, właściwe organy 
państw członkowskich składają do Komisji 
i do innych państw członkowskich 
sprawozdania oceniające dostępne dla 
opinii publicznej, mające na celu 
optymalizację systemów nieustannego 
doskonalenia zawodowego dotyczących 
lekarzy, lekarzy specjalistów, pielęgniarek 
odpowiedzialnych za opiekę ogólną, 
lekarzy dentystów, wyspecjalizowanych 
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lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, 
położnych i farmaceutów.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Dyrektywa mogłaby również wprowadzić mechanizm kontroli jakości kształcenia 
oferowanego przez instytucje pod kątem wymogów ustanowionych w dyrektywie, aby 
wyeliminować wszelkie wątpliwości co do rzeczywistej wartości odebranego wykształcenia. 
Ponadto należy sprecyzować cel sprawozdań oceniających dotyczących nieustannego 
kształcenia.

Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 19 – litera a a) (nowa)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Specjalistyczne kształcenie 
medyczne obejmuje zajęcia teoretyczne, 
praktyczne i w zakresie etyki zawodowej
na uniwersytecie lub w szpitalu 
uniwersyteckim albo, w stosownych 
przypadkach, w jednostce ochrony 
zdrowia, upoważnionej do jego 
prowadzenia przez właściwe organy lub 
instytucje.
Państwa członkowskie zapewniają, że 
specjalistyczne kształcenie medyczne trwa 
co najmniej pięć lat, co można również 
wyrazić przy pomocy równoważnych 
punktów ECTS. Kształcenie odbywa się 
pod nadzorem właściwych organów lub 
instytucji i wiąże się z osobistym 
uczestnictwem lekarza kształcącego się 
na specjalistę w działalności i 
obowiązkach danej jednostki..”

Or. fr
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Uzasadnienie

Aktualizacja przepisów dotyczących specjalistycznego kształcenia medycznego.

Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 19 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 25 – ustęp 3 a – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Państwo członkowskie powinno móc uznać kształcenie częściowe uzyskane w innym państwie 
członkowskim.

Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 19 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 

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

dostosowania wymogów w zakresie
kształcenia, o których mowa w załączniku 
V pkt 5.1.3, do postępu naukowego i 
technicznego, zgodnie z art. 58a.

Or. fr

Poprawka 52
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 20 – wprowadzenie
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20) art. 26 akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:

20) art. 26 otrzymuje brzmienie:

Or. fr

Poprawka 53  
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 26 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Dokumentem potwierdzającym posiadanie 
kwalifikacji lekarza specjalisty jest 
określony w art. 21 dokument wydawany 
lub zatwierdzany przez właściwe organy 
lub instytucje, o których mowa w 
załączniku V punkt 5.1.2, odpowiadający 
tytułowi używanemu w poszczególnych 
państwach członkowskich po ukończeniu 
danego kształcenia specjalistycznego, o 
którym mowa w załączniku V pkt 5.1.3.
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
poszerzenia wykazu w załączniku V pkt 
5.1.3 o nowe specjalności medyczne 
istniejące w co najmniej jednej trzeciej 
państw członkowskich w celu 
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dostosowania niniejszej dyrektywy do 
zmian wprowadzanych w ustawodawstwie 
krajowym, zgodnie z art. 58a.

Or. fr

Uzasadnienie

Aktualizacja przepisów dotyczących specjalistycznego kształcenia medycznego.

Poprawka 54
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 22 – litera b)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Aktualizacja przepisów dotyczących kształcenia pielęgniarek.

Poprawka 55
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 22 – litera c)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kształcenie pielęgniarek odpowiedzialnych 
za opiekę ogólną obejmuje co najmniej 
trzy lata stadiów, na które składa się co 
najmniej 4 600 godzin kształcenia 
teoretycznego i klinicznego, przy czym 
kształcenie teoretyczne obejmuje co 

Kształcenie pielęgniarek odpowiedzialnych 
za opiekę ogólną obejmuje co najmniej 
trzy lata stadiów – co można również 
wyrazić przy pomocy równoważnych 
punktów ECTS – na które składa się co 
najmniej 4 600 godzin kształcenia 



PR\909378PL.doc 41/64 PE494.470v01-00

PL

najmniej jedną trzecią, a kształcenie 
kliniczne co najmniej połowę minimalnego 
okresu kształcenia. Państwa członkowskie 
mogą przyznać częściowe zwolnienie 
osobom, które odbyły część kształcenia na 
kursach o co najmniej równoważnym 
poziomie.

teoretycznego i klinicznego, przy czym 
kształcenie teoretyczne obejmuje co 
najmniej jedną trzecią, a kształcenie 
kliniczne co najmniej połowę minimalnego 
okresu kształcenia Państwa Członkowskie 
mogą udzielić częściowego zwolnienia 
osobom, które odbyły część szkolenia 
określonego w ust. 2 lit. b) w formie 
innego szkolenia na co najmniej 
równoważnym poziomie.

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie w związku z wprowadzeniem odniesienia do punktów ECTS w przypadku 
innych rodzajów kształcenia .

Poprawka 56
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 23 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 33 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23 a) Dodaje się następujący art. 33 b:
„Artykuł 33 b
Przepisy przejściowe
Począwszy od [wstawić datę wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy], państwa 
członkowskie mają sześć lat na 
dostosowanie swojego systemu kształcenia 
do nowych wymogów, określonych w 
art. 31 ust. 1, w odniesieniu do czasu 
trwania kształcenia ogólnego.

Or. fr

Poprawka 57
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 24 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Podstawowe kształcenie lekarsko-
dentystyczne obejmuje łącznie co najmniej 
pięć lat studiów, co można również 
wyrazić przy pomocy równoważnych 
punktów ECTS, na które składa się co 
najmniej 5 000 godzin kształcenia 
teoretycznego i praktycznego,
obejmujących co najmniej program 
określony w załączniku V pkt 5.3.1, 
odbywanych na uniwersytecie lub w szkole 
wyższej prowadzącej kształcenie na 
poziomie uznanym za równoważny lub pod 
nadzorem uniwersytetu.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy sprecyzować liczbę godzin odbytego kształcenia, żeby nie dopuścić do uznawania 
kształcenia w niepełnym wymiarze godzin, które mogłoby okazać się niewystarczające.

Poprawka 58
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 27 – litera b a) (nowa)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3. Odbycie przez daną osobę 
kształcenia położniczego gwarantuje, że 
uzyskała ona następującą wiedzę i 
umiejętności:
a) odpowiednią wiedzę w zakresie nauk, 
na których opiera się wykonywanie 
zawodu położnej, w szczególności w 
zakresie położnictwa, ginekologii i 
neonatologii;
b) odpowiednią wiedzę w zakresie etyki 
oraz prawa zawodowego;
c) pogłębioną wiedzę o funkcjach 
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biologicznych, anatomii, fizjologii, 
psychologii i farmakologii z zakresu 
położnictwa i neonatologii, jak również 
wiedzę o związkach między stanem 
zdrowia a fizycznym i społecznym 
środowiskiem człowieka oraz jego 
zachowaniu;
d) odpowiednie doświadczenie kliniczne 
zdobyte w zatwierdzonych instytucjach 
pod nadzorem personelu 
wykwalifikowanego w położnictwie i 
opiece położniczej;
e) odpowiednie zrozumienie dla 
kształcenia personelu służby zdrowia i 
doświadczenie we współpracy z nim.”

Or. fr

Uzasadnienie

Aktualizacja przepisów dotyczących kształcenia położnych.

Poprawka 59
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 28
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) kształcenia w zakresie położnictwa 
prowadzonego w pełnym wymiarze godzin 
przez co najmniej trzy lata, obejmującego 
co najmniej 5 000 godzin kształcenia 
teoretycznego i praktycznego, co można 
również wyrazić przy pomocy 
równoważnych punktów ECTS;

Or. fr

Uzasadnienie

Aktualizacja przepisów dotyczących kształcenia położnych i dostosowanie w związku z 
wprowadzeniem odniesienia do punktów ECTS w przypadku innych rodzajów kształcenia.
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Poprawka 60
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 28
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie w związku z wprowadzeniem odniesienia do punktów ECTS w przypadku 
innych rodzajów kształcenia .

Poprawka 61
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 28
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie w związku z wprowadzeniem odniesienia do punktów ECTS w przypadku 
innych rodzajów kształcenia .

Poprawka 62
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 28 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr
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Uzasadnienie

Aktualizacja przepisów dotyczących kształcenia położnych.

Poprawka 63
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 30 – litera a)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 44 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ organizacja kształcenia różni się pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi, należy pozostawić margines swobody.

Poprawka 64
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 31 – wprowadzenie
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 45 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 65
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 31
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 45 – ustęp 2 – litera h)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) zgłaszanie właściwym organom 
niepożądanych reakcji na produkty 
lecznicze.

2. Państwa członkowskie gwarantują 
osobom posiadającym dokument 
potwierdzający posiadanie kwalifikacji 
farmaceuty na poziomie uniwersyteckim 
lub poziomie uznawanym za równoważny, 
spełniający warunki określone w art. 44 -
w stosownych przypadkach pod 
warunkiem posiadania dodatkowego 
doświadczenia zawodowego – możliwość 
podejmowania i wykonywania co 
najmniej następujących czynności:
a) sporządzanie formy farmaceutycznej 
produktów leczniczych;
b) wytwarzanie i testowanie produktów 
leczniczych;
c) testowanie produktów leczniczych w 
laboratorium przeznaczonym do tego 
celu;
d) składowanie, utrzymanie i dystrybucję 
produktów leczniczych w obrocie 
hurtowym;
e) zaopatrywanie, sporządzanie, 
testowanie, składowanie i wydawanie 
produktów leczniczych w ogólnie 
dostępnych aptekach;
f) sporządzanie, testowanie, składowanie i 
wydawanie produktów leczniczych w 
szpitalach;
g) prowadzenie leczenia 
farmakologicznego oraz udzielanie 
informacji i porad na temat produktów 
leczniczych i zagadnień związanych ze 
zdrowiem;
h) zgłaszanie właściwym organom 
niepożądanych reakcji na produkty 
lecznicze;

i) zindywidualizowane wsparcie dla 
pacjentów samodzielnie stosujących leki;
j) zaangażowanie w oficjalne kampanie 
na rzecz promocji zdrowia.
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Or. fr

Uzasadnienie

Aktualizacja przepisów dotyczących kształcenia farmaceutów.

Poprawka 66
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Kształcenie architekta musi trwać co 
najmniej sześć lat. Kształcenie w danym 
państwie członkowskim obejmuje jeden z 
następujących elementów:

Or. fr

Uzasadnienie

Odniesienie do punktów ECTS powinno dotyczyć kształcenia teoretycznego.

Poprawka 67
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) co najmniej czteroletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin lub równoważne 
studia wyrażone przy pomocy punktów 
ECTS na uniwersytecie lub w 
porównywalnej instytucji oświatowej 
zakończone zdaniem egzaminu na 
poziomie uniwersyteckim nadającego 
formalne kwalifikacje oraz co najmniej 
dwuletnie płatne praktyki w ramach 
kształcenia praktycznego nadającego 
kwalifikacje zawodowe;
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Or. fr

Poprawka 68
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) co najmniej pięcioletnie studia w 
pełnym wymiarze godzin lub równoważne 
studia wyrażone przy pomocy punktów 
ECTS na uniwersytecie lub w 
porównywalnej instytucji oświatowej 
zakończone zdaniem egzaminu na 
poziomie uniwersyteckim nadającego 
formalne kwalifikacje do oraz co najmniej 
roczne płatne praktyki w ramach 
kształcenia praktycznego nadającego 
kwalifikacje zawodowe;

Or. fr

Poprawka 69
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 32
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Płatne praktyki muszą odbywać się w 
państwie członkowskim, muszą przebiegać
pod nadzorem architekta bądź osoby lub 
instytucji zatwierdzonej w tym celu przez 
właściwy organ, który dokonał stosownej 
weryfikacji jej zdolności do zapewnienia 
kształcenia praktycznego Ukończenie 
płatnych praktyk musi zostać 
poświadczone w świadectwie wydanym 
przez właściwy organ i towarzyszącym 
dokumentowi potwierdzającemu 
posiadanie formalnych kwalifikacji.
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Or. fr

Poprawka 70
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 38
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 53 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Pojęcie weryfikacji jest bardziej elastyczne niż kontrola i właściwy organ powinien posiadać 
możliwość przekazania takiej weryfikacji innej instytucji.

Poprawka 71
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 38
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zawodów, które mają wpływ 
na bezpieczeństwo pacjentów, państwa 
członkowskie mogą udzielić właściwym 
organom prawa do przeprowadzania 
kontroli znajomości języka obejmującej 
wszystkich zainteresowanych specjalistów, 
jeżeli wyraźnie wymaga tego krajowy 
system opieki zdrowotnej lub, w 
przypadku specjalistów pracujących na 

W przypadku zawodów, które mają wpływ 
na zdrowie publiczne i bezpieczeństwo 
pacjentów, państwa członkowskie mogą 
udzielić właściwym organom prawa do 
weryfikacji umiejętności językowych
obejmującej wszystkich zainteresowanych 
specjalistów. Weryfikacja znajomości 
języka ma na celu ustalenie zdolności 
specjalisty do porozumiewania się w 
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własny rachunek nienależących do 
krajowego systemu opieki zdrowotnej, 
jeżeli wyraźnie wymagają tego krajowe 
organizacje reprezentujące pacjentów.

mowie i na piśmie w zakresie niezbędnym 
do wykonywania przez niego czynności 
zawodowych, a w szczególności w 
odniesieniu do bezpieczeństwa pacjentów i 
ochrony zdrowia publicznego.

Or. fr

Uzasadnienie

Pojęcie weryfikacji jest bardziej elastyczne niż kontrola i właściwy organ powinien być 
jedynym upoważnionym organem do występowania z wnioskiem o jej dokonanie. Ponadto 
należy określić zakres tej weryfikacji.

Poprawka 72
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 38
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 53 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Pojęcie weryfikacji jest bardziej elastyczne niż kontrola.

Poprawka 73
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 39
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 55 a – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznanie płatnych praktyk Uznanie praktyk

Or. fr

Uzasadnienie

Należy precyzyjnie określić, o jakie praktyki chodzi, i nie muszą one być koniecznie płatne.

Poprawka 74
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 39
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 55 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W celu zezwolenia na podjęcie zawodu 
regulowanego rodzime państwo 
członkowskie uznaje praktyki 
przewidziane w ramach programów 
nauczania dla zawodów regulowanych, 
wymaganego lub nie do uzyskania prawa 
wykonywania zawodu, odbyte w innym 
państwie członkowskim i poświadczone 
przez właściwy organ tego państwa 
członkowskiego.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy precyzyjnie określić, o jakie praktyki chodzi, i nie muszą one być koniecznie płatne.

Poprawka 75
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 39 a (nowy)
2011/0534
Artykuł 55 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

39 a) w tytule IV dodaje się art. 55 b w 
brzmieniu:
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„Artykuł 55b
Kontrola w przypadku niewykonywania 
zawodu przez dłuższy okres
Jeżeli specjalista, którego kwalifikacje 
określone w pkt. 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 i 5.7.1 
zostały uznane, lecz który nie jest w stanie 
przedstawić dokumentów 
zaświadczających faktyczne wykonywanie 
zawodu w okresie czterech lat 
poprzedzających złożenie wniosku o zgodę 
na wykonywanie zawodu lub odnowienie 
oświadczenia, przyjmujące państwo 
członkowskie w przypadku konkretnej 
wątpliwości co do poziomu wiedzy, 
umiejętności i zdolności mogących 
stanowić zagrożenie dla pacjentów lub 
konsumentów może zezwolić właściwemu 
organowi na przeprowadzenie 
dodatkowych kontroli pod warunkiem, że 
będą one proporcjonalne, 
niedyskryminacyjne i bezpłatne dla 
specjalisty. Zainteresowana osoba może 
się odwołać od takich kontroli do sądów 
krajowych.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Mając na uwadze prawo wykonywania zawodu i w celu zagwarantowania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa pacjentów i konsumentów, należy przewidzieć mechanizm weryfikacji 
kompetencji w przypadku specjalistów, których kwalifikacje zostały uznane w przeszłości, lecz 
którzy nie wykonywali zawodu przez dłuższy okres czasu.

Poprawka 76
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 41
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy przyjmującego państwa 
członkowskiego i rodzimego państwa 
członkowskiego wymieniają między sobą 

Właściwe organy przyjmującego państwa 
członkowskiego i rodzimego państwa 
członkowskiego wymieniają między sobą 
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informacje dotyczące postępowań 
dyscyplinarnych lub nałożonych sankcji 
karnych lub innych poważnych, 
szczególnych okoliczności, które mogą 
mieć wpływ na wykonywanie działalności 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, przy czym 
przestrzegają przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych 
przewidzianych w dyrektywie 95/46/WE i 
dyrektywie 2002/58/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady(*) .

informacje dotyczące postępowań 
dyscyplinarnych lub nałożonych sankcji 
karnych lub innych poważnych, 
szczególnych okoliczności, które mogą 
prowadzić do odebrania uprawnienia do 
wykonywania działalności zgodnie z 
niniejszą dyrektywą, przy czym 
przestrzegają przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych 
przewidzianych w dyrektywie 95/46/WE i 
dyrektywie 2002/58/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady(*) .

Or. fr

Uzasadnienie

Organy powinny być informowane tylko w przypadkach mogących prowadzić do odebrania 
uprawnienia do wykonywania działalności.

Poprawka 77
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 41 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

41 a) w art. 56 dodaje się ust. 4a w 
brzmieniu:
„4 a. Państwa członkowskie przy wsparciu 
ze strony Komisji dopilnowują 
zapewnienia właściwym organom 
szkolenia i odpowiedniej pomocy w 
zakresie korzystania z systemu IMI, a w 
szczególności z nowych procedur 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie.

Or. fr

Poprawka 78
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 a – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) lekarza posiadającego podstawowy 
poziom wykształcenia medycznego 
posiadającego dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji, o którym mowa w 
załączniku V pkt 5.1.1;

Or. fr

Poprawka 79
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 a – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) lekarza ogólnego i lekarza specjalisty 
posiadającego tytuł, o którym mowa w 
załączniku V pkt 5.1.3 i 5.1.4;

Or. fr

Poprawka 80
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 a – ustęp 1 – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j a) specjalistów, których kwalifikacje 
zawodowe zostały uznane zgodnie z
tytułem III rozdział I i o których mowa w 
art. 10 lit. b), z wyłączeniem architektów.

Or. fr

Uzasadnienie

Mechanizm ostrzegania powinien mieć zastosowanie do wszystkich specjalistów, których to 
dotyczy, niezależnie od sposobu, w jaki uzyskali uznanie kwalifikacji.
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Poprawka 81
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 a – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym, wysyła się bezzwłocznie, a 
najpóźniej w ciągu 48 godzin od daty 
przyjęcia decyzji o zakazie wykonywania 
działalności zawodowej przez danego 
specjalistę.

Or. fr

Uzasadnienie

Ze względów bezpieczeństwa wysyłanie informacji powinno nastąpić jak najszybciej.

Poprawka 82
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 42
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 56 a – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Postanowienia ust. 1 mają również 
zastosowanie w przypadku specjalistów, 
którzy zostali uznani winnymi 
posługiwania się lub próby posługiwania 
się fałszywymi dokumentami podczas 
ubiegania się o uznanie kwalifikacji 
zawodowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Mechanizm ostrzegania w przypadku odebrania uprawnień do wykonywania zawodu należy 
uzupełnić o ostrzeżenie w przypadku specjalistów uznanych winnymi usiłowania popełnienia 
oszustwa.
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Poprawka 83
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 43
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 57 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 84
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 43
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 57 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 85
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 43
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Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 57 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 86
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 47 a 
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 58 a – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Komisja, przygotowując akty 
delegowane, jest zobowiązana zasięgnąć 
opinii odpowiednich zainteresowanych 
stron, którymi mogą być właściwe organy, 
stowarzyszenia zawodowe, przedstawiciele 
wyższych uczelni i parnterzy społeczni.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zapewnić, aby proces przyjmowania aktów delegowanych był przejrzysty i opierał się 
na konsultacjach.

Poprawka 87
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 48
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 59 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Do dnia [rok od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy] państwa 
członkowskie przekazują Komisji wykaz 
zatwierdzonych zawodów regulowanych 
zgodnie z ich prawem krajowym. Każda 
zmiana wprowadzona w tym wykazie 
zawodów regulowanych jest również 
niezwłocznie zgłaszana Komisji. Komisja 
ustanawia i prowadzi ogólnodostępną bazę 
danych zawierającą takie informacje.

Or. fr

Poprawka 88
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 48 a (nowy)
Dyrektywa 2005/36/WE
Artykuł 60 – ustęp 3 i 4 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

48 a) W art. 60 dodaje się ust. 3 i 4 w 
brzmieniu:
„3. Od [data wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy] Komisja co trzy lata przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie wyników 
systematycznego przeglądu przepisów 
załącznika V do niniejszej dyrektywy, 
zgodnie z celami i wymogami dostosowań
przewidzianych w art. 24 ust. 4, art. 25 
ust. 5, art. 26 ust. 2, art. 31 ust. 2 i 7, 
art. 34 ust. 2 i 4, art. 35 ust. 4, art. 38 
ust. 1 i 4, art. 40 ust. 1 i 4, art. 44 ust. 2 i 4 
oraz art. 46 ust. 4.
4. Najpóźniej dnia [dwa lata od wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy] Komisja 
przedstawia sprawozdanie w sprawie 
celowości utrzymania przepisów 
szczególnych przewidzianych w art. 33 
ust. 2 i 3 oraz art. 33a.”
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Or. fr

Uzasadnienie

Systematyczne aktualizowanie przepisów ujętych w załączniku V ma niezwykle istotne 
znaczenie dla zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia i zagwarantowania wzajemnego 
zaufania pomiędzy państwami członkowskimi.
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UZASADNIENIE

Mobilność zawodowa jest kluczem do konkurencyjności i zatrudnienia w Europie oraz 
stanowi integralną część strategii Europa 2020 i Aktu o jednolitym rynku. Niemniej jednak 
pozostaje ona ograniczona ze względu na brak prostych i jasnych zasad uznawania 
kwalifikacji zawodowych, chociaż europejskie ramy prawne istnieją od lat 70. W 
konsekwencji większość wniosków o pomoc składanych przez obywateli do ośrodków 
wsparcia „Solvit” dotyczy trudności związanych z uznaniem kwalifikacji w celu 
wykonywania zawodu w innym państwie członkowskim Unii.
Ciągle jeszcze trzeba zabiegać o korzystanie z podstawowego prawa do swobodnego 
przemieszczania się i niniejszy wniosek legislacyjny powinien włączyć się w ten proces, 
upraszczając procedury dla obywateli pragnących się przemieszczać, jednocześnie 
zapewniając wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa dla konsumentów, pacjentów, 
pracowników i wszystkich obywateli UE i poprawiając zaufanie między państwami 
członkowskimi.
Uproszczenie procedur i budowanie zaufania wymagają również systematycznego 
dostosowywania wspólnych wymogów w zakresie kształcenia w przypadku zawodów 
korzystających z automatycznego uznawania kwalifikacji, a docelowo zwiększenia liczby 
tych zawodów, stanowiących tylko 7 z ponad 800 zawodów regulowanych w UE. 
Zaproponowane działania skonstruowano równolegle do działań zapoczątkowanych przez 
proces boloński, który stopniowo i w elastyczny sposób zbliża kryteria i definicje kształcenia, 
pozostawiając państwom członkowskim i zainteresowanym instytucjom pełną swobodę 
decyzji w zakresie organizacji. Poprawa procedur uznawania kwalifikacji powinna opierać się 
na tym dorobku, a wszelkie unowocześnienia powinny być dokonywane na podstawie 
konsultacji i uzgodnień między właściwymi organami, zrzeszeniami zawodowymi, 
uczelniami wyższymi i partnerami społecznymi z możliwie najwyższym poszanowaniem 
zasady otwartości.
Jest to duże wyzwanie dla potencjału jednolitego rynku i dla samego faktu istnienia 
obywatelstwa europejskiego. Mając to na uwadze, stwierdzono konieczność sporządzenia 
wniosku o przekształcenie w związku z przyjęciem Aktu o jednolitym rynku jako jednej z 
dwanastu dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania wśród 
obywateli europejskich. 

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

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

Niemniej jednak w pierwszej fazie wdrażania systemu terminy rozpatrywania powinny być 
wydłużone, aby zapewnić optymalne funkcjonowanie i lepszą jakość obsługi. Ponadto należy 
zaproponować praktyczne kursy stosowania nowych funkcji IMI. Poza aspektami 
praktycznymi należy podkreślić, że europejska legitymacja zawodowa może być ważnym 
symbolem i posłużyć jako prawdziwy instrument obywatelstwa europejskiego.
Należy zauważyć, że nieprawidłowości aktualnego systemu są jednym z głównych powodów 
niedogodności i frustracji dla osób zainteresowanych mobilnością zawodową. Aby pomóc im 
w dokonywaniu czynności, zasadnicze znaczenie ma, aby mieli dostęp do wiarygodnych i 
efektywnych źródeł informacji, które umożliwią przyspieszenie procedur. Sprawozdawczyni 
uważa, że niezbędne w tym celu jest wzmocnienie roli ośrodków wsparcia i rozszerzenie 
zasięgu pojedynczych punktów kontaktowych na całe terytorium Unii Europejskiej oraz ich 
udostępnienie dla wszystkich wykwalifikowanych pracowników.

Zapewnienie wiarygodności, wysokiej jakości i bezpieczeństwa
Jedną z głównych przeszkód dla mobilności jest brak zaufania ze strony konsumentów, 
pacjentów, właściwych organów i wykwalifikowanych pracowników. Nieufność ta jest 
związana z różnicami w zakresie kształcenia, metod i warunków wykonywania zawodu oraz z 
nieznajomością tych różnic. Brak zaufania jest szczególnie delikatną kwestią w przypadku 
zawodów podlegających systemowi automatycznego uznawania, nawet jeżeli wspólne 
minimalne wymogi w zakresie kształcenia gwarantują teoretycznie odpowiedni poziom 
kwalifikacji. 
Przedłożony wniosek zawiera wiele rozwiązań dla poprawy tej sytuacji, w szczególności 
poprzez szerokie korzystanie z możliwości, jakie oferuje system IMI oraz legitymacja 
zawodowa. Chodzi w szczególności o zatwierdzanie dokumentów przez organ państwa 
członkowskiego pochodzenia i mechanizm ostrzegania na wypadek odebrania uprawnień do 
wykonywania zawodu, który powinien również objąć swym zakresem przypadki 
posługiwania się przez specjalistów fałszywymi dokumentami podczas ubiegania się o 
uznanie kwalifikacji zawodowych.

W ujęciu bardziej ogólnym wzajemne zaufanie co do poziomu kwalifikacji może ulec 
poprawie poprzez systematyczne aktualizowanie i podnoszenie wymogów w zakresie 
kształcenia, co wymaga przeprowadzania regulanych konsultacji z zainteresowanymi 
stronami w celu dostosowywania załączników przy ścisłym poszanowaniu autonomii w 
zakresie organizacji kształcenia. 
W tym kontekście sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje propozycje dotyczące 
aktualizacji przepisów dotyczących kształcenia pielęgniarek, położnych, farmaceutów i 
architektów, niezależnie od tego wskazując na konieczność uwzględnienia trudności w 
dostosowywaniu, które mogą wystąpić w niektórych państwach członkowskich.
Jeśli chodzi o zawody nieobjęte automatycznym uznawaniem kwalifikacji, nowe przepisy 
dotyczące wspólnych ram kształcenia i wspólnych testów w zakresie kształcenia wbudziły 
wiele oczekiwań, w związku z niepowodzeniem obecnego mechanizmu wspólnej platformy. 
Sprawozdawczyni uważa, że rozwiązania te, realizowane przy zastosowaniu szerokich 
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konsultacji, mogą posłużyć jako skuteczny łącznik między ogólnym systemem i 
automatycznym systemem uznawania i tym samym ułatwić mobilność przy jednoczesnym 
zapewnieniu wysokiego poziomu jakości i wzajmnego zaufania.
Dyrektywa mogłaby również wprowadzić mechanizm kontroli jakości kształcenia 
zapewnianego przez instytucje pod kątem zgodności z wymogami ustanowionymi w 
dyrektywie, aby wyeliminować wszelkie wątpliwości co do rzeczywistej wartości odebranego 
kształcenia. 
Dlatego też, mając na uwadze prawo wykonywania zawodu, weryfikacja znajomości języka 
jest niezbędną gwarancją bezpieczeństwa obywateli, a zwłaszcza pacjentów. Podobnie jak 
mechanizm kontroli jakości kształcenia zapewnianego przez instytucje pod kątem zgodności z 
wymogami ustanowionymi w dyrektywie w celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości co 
do rzeczywistej wartości odebranego kształcenia.

Sprawozdawczyni uważa natomiast, że przepisy, takie jak dostęp częściowy lub przedłużenie 
ważności obowiązkowego oświadczenia do dwóch lat, mogą stworzyć sytuacje wątpliwości i 
niepewności. Państwa członkowskie powinny mieć zatem możliwość odrzucenia zasady 
dostępu częściowego w odniesieniu do wszystkich zawodów, które mają wpływ na zdrowie 
publiczne, bezpieczeństwo lub nadzór sanitarny, zaś w pierwszej fazie systemu i jego 
wdrażania terminy rozpatrywania powinny być wydłużone, aby zapewnić optymalne 
funkcjonowanie i lepszą jakość obsługi.
W dobie kryzysu finansowego, gospodarczego i społecznego o skali niespotykanej od 
momentu jej narodzin Europa powinna pobudzić przedsiębiorczość i innowacyjność w 
oparciu o wartości, jakimi są jedność, różnorodność i solidarność. Dla wielu obywateli 
europejskich, w szczególności dla ludzi młodych, których bezrobocie dotknęło w stopniu 
bardzo niepokojącym, mobilność zawodowa może okazać się konieczna dla zapewnienia 
sobie przyszłości i odzyskania zaufania w projekt europejski. 
Proponowane przekształcenie musi osiągnąć cel polegający na pokazaniu państwom 
członkowskim, przy poszanowaniu zasad pomocniczości i proporcjonalności, że europejskie 
akty prawne, wnosząc rzeczywistą wartość dodaną do obszarów polityki kluczowych dla 
codziennego życia obywateli, przyczyniają się do wzmocnienia obywatelstwa europejskiego i 
demokracji europejskiej.


