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Oznake postopkov

* Posvetovalni postopek
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z: [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 
Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe št. [...] o upravnem 
sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0883),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 46, člena 53(1), člena 62 in člena 114 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Evropskemu parlamentu podala 
predlog (C7-0512/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj francoskega senata v okviru Protokola št. 2 o uporabi 
načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta 
ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2011 o izvajanju direktive o poklicnih 
kvalifikacijah (2005/36/ES)1,

– ob upoštevanju javne predstavitve Odbora za enotni trg in varstvo potrošnikov z naslovom 
„Rast in mobilnost: posodobitev direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij“ dne 25. 
aprila 2012,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora2,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov3,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora 
za zaposlovanje in socialne zadeve in Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano (A7-
0000/2012),

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0490.
2 UL C … /Še neobjavljeno v Uradnem listu.
3 UL C … /Še neobjavljeno v Uradnem listu.
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1. sprejme svoje stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za 
strokovnjake, ki želijo v drugi državi 
članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če 
strokovnjak to zahteva, mora država 
članica gostiteljica v teh posebnih 
okoliščinah odobriti delni dostop. Če pa 
obstajajo prevladujoči razlogi javnega 
interesa, kot v primeru zdravnika ali 
drugih zdravstvenih delavcev, mora imeti 
država članica možnost, da delni dostop 
zavrne.

(4) Direktiva 2005/36/ES velja samo za 
strokovnjake, ki želijo v drugi državi 
članici opravljati isti poklic. V nekaterih 
primerih so zadevne dejavnosti del poklica 
z večjim obsegom dejavnosti v državi 
članici gostiteljici. Če so razlike med 
področji dejavnosti tako velike, da bi moral 
strokovnjak za nadomestitev vrzeli v 
znanju dejansko opraviti popoln program 
izobraževanja in usposabljanja, ter če 
strokovnjak to zahteva, mora država 
članica gostiteljica v teh posebnih 
okoliščinah odobriti delni dostop. Če pa 
obstajajo prevladujoči razlogi javnega 
interesa, kot v primeru vsakega poklica, ki 
ima odgovornosti na področju javnega 
zdravja, varnosti in spremljanja zdravja,
mora imeti država članica možnost, da te 
poklice izključi iz sistema delnega 
dostopa.

Or. fr

Predlog spremembe 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Direktiva 2005/36/ES bi morala 
zajemati tudi notarje. Glede zahteve po 
priznanju zaradi ustanovitve bi morale 
imeti države članice možnost, da uvedejo 
potrebne preizkuse poklicne 
usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje 
ter se tako izognejo diskriminaciji v 
postopkih nacionalnega izbora in 
imenovanja. Glede prostega opravljanja 
storitev notarji ne bi smeli imeti možnosti, 
da sestavljajo izvirne listine in izvajajo 
druge dejavnosti overjanja, pri katerih je 
potreben žig države članice gostiteljice.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi majhne mobilnosti in narave notarskega poklica z vidika svobode ustanavljanja in 
njegove vloge uradnika državnega tožilstva v večini držav članic se uvedba posebnih določb 
ne zdi potrebna.

Predlog spremembe 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Sistem samodejnega priznavanja na 
podlagi usklajenih minimalnih zahtev 
usposabljanja je odvisen od pravočasne 
priglasitve novih ali spremenjenih dokazil 
o formalnih kvalifikacijah s strani držav 
članic in njihove objave s strani Komisije.
V nasprotnem primeru imetniki takih 
kvalifikacij nimajo nobenega jamstva, da 
lahko koristijo samodejno priznavanje. Da 
bi povečali preglednost in spodbudili 
pregled novo priglašenih nazivov, bi 
morale države članice imenovati ustrezni 
organ, na primer odbor ali ministrstvo za 
akreditacijo, ki bo preveril vsako 
priglasitev in Komisiji predložil poročilo o 
skladnosti z Direktivo 2005/36/ES.

(12) Sistem samodejnega priznavanja na 
podlagi usklajenih zahtev usposabljanja je 
odvisen od pravočasne priglasitve novih ali 
spremenjenih dokazil o formalnih 
kvalifikacijah s strani držav članic in 
njihove objave s strani Komisije. V 
nasprotnem primeru imetniki takih 
kvalifikacij nimajo nobenega jamstva, da 
lahko koristijo samodejno priznavanje. Da 
bi povečali preglednost in spodbudili 
pregled novo priglašenih nazivov, bi 
morale države članice imenovati ustrezni 
organ, na primer odbor ali ministrstvo za 
akreditacijo, ki bo preveril vsako 
priglasitev in Komisiji predložil poročilo o 
skladnosti z Direktivo 2005/36/ES.
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Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev v zvezi z naslovom poglavja III naslova III.

Predlog spremembe 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi povečali mobilnost zdravnikov 
specialistov, ki so že pridobili naziv 
zdravnika specialista in se nato udeležijo 
drugega specialističnega usposabljanja, bi 
morale države članice imeti možnost, da 
odobrijo odstopanja od delov 
usposabljanja, če so bili ti deli 
usposabljanja že opravljeni med prejšnjim 
programom specialističnega usposabljanja 
v tisti državi članici, ki spada v sistem 
samodejnega priznavanja.

(14) Da bi povečali mobilnost zdravnikov 
specialistov, ki so že pridobili naziv 
zdravnika specialista in se nato udeležijo 
drugega specialističnega usposabljanja, bi 
morale države članice imeti možnost, da 
odobrijo odstopanja od delov 
usposabljanja, če so bili ti deli 
usposabljanja že opravljeni med prejšnjim 
programom specialističnega usposabljanja 
v državi članici, ki spada v sistem 
samodejnega priznavanja.

Or. fr

Predlog spremembe 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Da bi poenostavili sistem 
samodejnega priznavanja zdravniških in 
zobozdravniških specializacij, bi morale 
biti take specializacije, če so skupne vsaj 
trem državam članicam, zajete v 
Direktivi 2005/36/ES.

(16) Da bi poenostavili sistem 
samodejnega priznavanja zdravniških, 
zobozdravniških in veterinarskih
specializacij, bi morale biti take 
specializacije, če so skupne vsaj tretjini
držav članic, zajete v 
Direktivi 2005/36/ES.

Or. fr
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Predlog spremembe 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Delovanje sistema samodejnega 
priznavanja je odvisno od zaupanja v 
pogoje glede usposobljenosti, ki podpirajo 
kvalifikacije strokovnjakov. Zato je 
pomembno, da minimalni pogoji glede 
usposobljenosti arhitektov odražajo nov 
razvoj na področju izobraževanja 
arhitektov, zlasti glede priznane potrebe po 
dopolnjevanju akademskega usposabljanja 
s poklicnimi izkušnjami pod nadzorom 
kvalificiranih arhitektov. Hkrati bi morali 
biti minimalni pogoji glede 
usposobljenosti dovolj prožni, da ne bi 
neupravičeno omejevali zmožnosti držav 
članic, da organizirajo svoje izobraževalne 
sisteme.

(17) Delovanje sistema samodejnega 
priznavanja je odvisno od zaupanja v 
pogoje glede usposobljenosti, ki podpirajo 
kvalifikacije strokovnjakov. Zato je 
pomembno, da pogoji glede 
usposobljenosti arhitektov odražajo nov 
razvoj na področju izobraževanja 
arhitektov, zlasti glede priznane potrebe po 
dopolnjevanju akademskega usposabljanja 
s poklicnimi izkušnjami pod nadzorom 
kvalificiranih arhitektov. Hkrati bi morali 
biti pogoji glede usposobljenosti dovolj 
prožni, da ne bi neupravičeno omejevali 
zmožnosti držav članic, da organizirajo 
svoje izobraževalne sisteme.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev v zvezi z naslovom poglavja III naslova III.

Predlog spremembe 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Da bi pospešili mobilnost 
diplomantov, ki želijo opravljati plačano
prakso v drugi državi članici, v kateri je 
opravljanje take prakse mogoče, bi morali 
biti ti diplomanti zajeti v 
Direktivi 2005/36/ES. Zagotoviti je treba 
tudi priznanje njihove prakse v državi 
članici izvora.

(20) Da bi pospešili mobilnost 
diplomantov, ki želijo opravljati prakso, 
predvideno v okviru usposabljanja za 
opravljanje reguliranega poklica, v drugi 
državi članici, v kateri je opravljanje take 
prakse mogoče, bi morali biti ti diplomanti 
zajeti v Direktivi 2005/36/ES. Zagotoviti je 
treba tudi priznanje njihove prakse v državi 
članici izvora.

Or. fr
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Obrazložitev

Treba je natančno opredeliti, za katere prakse gre, ker niso nujno plačane.

Predlog spremembe 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Direktiva 2005/36/ES uvaja sistem 
nacionalnih kontaktnih točk. Zaradi 
začetka veljavnosti Direktive 2006/123/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
12. decembra 2006 o storitvah na 
notranjem trgu ter vzpostavitve enotnih 
kontaktnih točk na podlagi te direktive 
obstaja nevarnost prekrivanja. Zato bi 
morale nacionalne kontaktne točke, 
vzpostavljene z Direktivo 2005/36/ES, 
postati centri za pomoč, ki bi se morali 
osredotočati na nudenje nasvetov 
državljanom, tudi z osebnimi srečanji, s 
čimer bi zagotovili, da se dnevna uporaba 
pravil notranjega trga v posameznih 
primerih državljanov spoštuje na 
nacionalni ravni.

(21) Direktiva 2005/36/ES uvaja sistem 
nacionalnih kontaktnih točk. Zaradi 
začetka veljavnosti Direktive 2006/123/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
12. decembra 2006 o storitvah na 
notranjem trgu ter vzpostavitve enotnih 
kontaktnih točk na podlagi te direktive 
obstaja nevarnost prekrivanja. Zato bi 
morale nacionalne kontaktne točke, 
vzpostavljene z Direktivo 2005/36/ES, 
postati centri za pomoč, ki bi se morali 
osredotočati na nudenje nasvetov 
državljanom, tudi z osebnimi srečanji, s 
čimer bi zagotovili, da se dnevna uporaba 
pravil notranjega trga v posameznih 
primerih državljanov učinkovito spoštuje 
na nacionalni ravni.

Or. fr

Predlog spremembe 9
Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Direktiva sicer že določa podrobne 
obveznosti držav članic glede izmenjave 
informacij, vendar bi bilo treba te 
obveznosti okrepiti. Države članice se ne bi 
smele samo odzivati na zahteve po 
informacijah, ampak tudi dejavno 
opozarjati druge države članice. Tak sistem 
opozarjanja bi moral biti podoben sistemu 
opozarjanja iz Direktive 2006/123/ES.

(22) Direktiva sicer že določa podrobne 
obveznosti držav članic glede izmenjave 
informacij, vendar bi bilo treba te 
obveznosti okrepiti. Države članice se ne bi 
smele samo odzivati na zahteve po 
informacijah, ampak tudi dejavno 
opozarjati druge države članice. Tak sistem 
opozarjanja bi moral biti podoben sistemu 
opozarjanja iz Direktive 2006/123/ES.
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Poseben sistem opozarjanja pa je nujen za 
zdravstvene delavce, ki koristijo 
samodejno priznavanje na podlagi 
Direktive 2005/36/ES. To bi moralo veljati 
tudi za veterinarje, razen če so države 
članice že sprožile mehanizem opozarjanja 
iz Direktive 2006/123/ES. Vse države 
članice bi morale biti opozorjene, če
strokovnjak zaradi disciplinskega ukrepa 
ali kazenske obsodbe ne sme več opravljati 
storitev v drugi državi članici. To 
opozorilo bi moralo biti sproženo prek 
informacijskega sistema za notranji trg ne 
glede na to, ali je strokovnjak uveljavljal 
kakšno od pravic na podlagi 
Direktive 2005/36/ES oziroma ali je vložil 
prošnjo za priznanje njegovih poklicnih 
kvalifikacij z izdajo evropske poklicne 
izkaznice ali prek druge metode, določene 
z navedeno direktivo. Postopek opozarjanja 
mora biti skladen z zakonodajo Unije o 
varstvu osebnih podatkov in drugih 
temeljnih pravicah.

Poseben sistem opozarjanja pa je nujen za 
zdravstvene delavce, ki koristijo 
samodejno priznavanje na podlagi 
Direktive 2005/36/ES. To bi moralo veljati 
tudi za veterinarje, razen če so države 
članice že sprožile mehanizem opozarjanja 
iz Direktive 2006/123/ES. Vse države 
članice bi morale biti opozorjene, če se 
strokovnjaku zaradi disciplinskega ukrepa 
ali kazenske obsodbe odvzame pravica do 
opravljanja dejavnosti ali če je uporabil 
ali poskusil uporabiti ponarejene 
dokumente pri prošnji za priznanje 
kvalifikacij. To opozorilo bi moralo biti
nemudoma sproženo prek informacijskega 
sistema za notranji trg ne glede na to, ali je 
strokovnjak uveljavljal kakšno od pravic na 
podlagi Direktive 2005/36/ES oziroma ali 
je vložil prošnjo za priznanje svojih
poklicnih kvalifikacij z izdajo evropske 
poklicne izkaznice ali prek druge metode, 
določene z navedeno direktivo. Postopek 
opozarjanja mora biti skladen z zakonodajo 
Unije o varstvu osebnih podatkov in drugih 
temeljnih pravicah.

Or. fr

Obrazložitev

Mehanizem opozarjanja v primeru odvzema pravice do opravljanja dejavnosti bi bilo treba 
dopolniti z opozarjanjem v primeru strokovnjakov, katerim je bil dokazan poskus goljufije.

Predlog spremembe 10
Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Da bi dopolnili ali spremenili nekatere 
nebistvene določbe Direktive 2005/36/EC, 
bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastila, da v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme akte v zvezi s posodobitvijo 
Priloge I, določanjem meril za izračun 
pristojbin, povezanih z evropsko poklicno 

(24) Da bi dopolnili ali spremenili nekatere 
nebistvene določbe Direktive 2005/36/ES, 
bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastila, da v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme akte v zvezi s posodobitvijo 
Priloge I, določanjem meril za izračun 
pristojbin, povezanih z evropsko poklicno 
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izkaznico, določanjem podrobnosti glede 
dokumentov, potrebnih za evropsko 
poklicno izkaznico, spremembo seznamov 
dejavnosti iz Priloge IV, spremembo točk 
5.1.1 do 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 
5.5.2, 5.6.2 in 5.7.1 Priloge V, pojasnilom 
znanja in spretnosti za zdravnike, 
medicinske sestre za splošno zdravstveno 
nego, zobozdravnike, veterinarje, babice, 
farmacevte in arhitekte, sprejetjem 
minimalnih obdobij usposabljanja za 
specialistično medicinsko usposabljanje in 
specialistično zobozdravstveno 
usposabljanje, vključitvijo novih 
zdravniških specializacij v točko 5.1.3 
Priloge V, spremembo seznamov iz točk 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 in 5.6.1 Priloge V, 
vključitvijo novih zobozdravniških 
specializacij v točko 5.3.3 Priloge V, 
določanjem pogojev uporabe enotnih 
okvirov za usposabljanje in določanjem 
pogojev uporabe enotnih preizkusov 
usposobljenosti. Zlasti je pomembno, da 
Komisija med pripravljalnim delom opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni 
ravni. Komisija mora pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in ustrezno predloži 
zadevne dokumente.

izkaznico, določanjem podrobnosti glede 
dokumentov, potrebnih za evropsko 
poklicno izkaznico, spremembo seznamov 
dejavnosti iz Priloge IV, spremembo točk 
5.1.1 do 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 
5.5.2, 5.6.2 in 5.7.1 Priloge V, pojasnilom 
znanja in spretnosti za zdravnike, 
medicinske sestre za splošno zdravstveno 
nego, zobozdravnike, veterinarje, babice, 
farmacevte in arhitekte, sprejetjem 
minimalnih obdobij usposabljanja za 
specialistično medicinsko usposabljanje in 
specialistično zobozdravstveno 
usposabljanje, vključitvijo novih 
zdravniških specializacij v točko 5.1.3 
Priloge V, spremembo seznamov iz točk 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 in 5.6.1 Priloge V, 
vključitvijo novih zobozdravniških 
specializacij v točko 5.3.3 Priloge V, 
določanjem pogojev uporabe enotnih 
okvirov za usposabljanje in določanjem 
pogojev uporabe enotnih preizkusov 
usposobljenosti. Zlasti je pomembno, da 
Komisija med pripravljalnim delom opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni 
ravni, vključno z nacionalnimi organi, 
poklicnimi združenji, predstavniki 
akademskih ustanov in socialnimi 
partnerji. Komisija mora pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in ustrezno predloži 
zadevne dokumente.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je zagotoviti pregleden postopek sprejemanja delegiranih aktov, ki bo temeljil na 
posvetovanju.

Predlog spremembe 11
Predlog direktive
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2005/36/ES
Člen 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Ta direktiva določa tudi pravila glede 
delnega dostopa do reguliranega poklica
ter dostopa do plačane prakse, opravljene
v drugi državi članici, in njenega 
priznavanja.“.

„Ta direktiva določa tudi pravila glede 
delnega dostopa do nekaterih reguliranih 
poklicev ter dostopa do prakse, ki se 
opravlja v drugi državi članici in je del 
usposabljanja za regulirani poklic, ne 
glede na to, ali je pogoj za pravico do 
opravljanja tega poklica, in njenega 
priznavanja.“.

Or. fr

Obrazložitev

Delni dostop se zaradi vprašanja zdravja in javne varnosti ne bi smel uporabljati za vse 
poklice. Poleg tega je treba natančno opredeliti, za katere prakse gre, ker niso nujno plačane.

Predlog spremembe 12
Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – uvodni del
Direktiva 2005/36/ES
Člen 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V členu 2 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:

(2) V členu 2 se odstavka 1 in 2 
nadomestita z naslednjim:

Or. fr

Predlog spremembe 13
Predlog direktive
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2005/36/ES
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„1. Ta direktiva se uporablja za vse 
državljane države članice, ki želijo kot 
samozaposlene ali zaposlene osebe 
opravljati reguliran poklic ali plačano
prakso, vključno s svobodnimi poklici, v 

„1. Ta direktiva se uporablja za vse 
državljane države članice, ki želijo kot 
samozaposlene ali zaposlene osebe 
opravljati reguliran poklic ali prakso, ki je 
del usposabljanja za regulirani poklic, ne 
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državi članici, v kateri niso pridobili svojih 
poklicnih kvalifikacij.“.

glede na to, ali je pogoj za pravico do 
opravljanja tega poklica, vključno s 
svobodnimi poklici, v državi članici, v 
kateri niso pridobili svojih poklicnih 
kvalifikacij.

2. Vsaka država članica lahko dovoli 
državljanom države članice, ki imajo 
dokazila o poklicnih kvalifikacijah, ki 
jih niso pridobili v tej državi članici, da 
na njenem ozemlju opravljajo reguliran 
poklic v smislu člena 3(1)(a) v skladu z 
njenimi pravili. V primeru poklicev, 
zajetih v poglavju III naslova III, se pri 
tem začetnem priznavanju spoštuje [...] 
pogoje usposobljenosti, določene v 
omenjenem poglavju.“.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je natančno opredeliti, za katere prakse gre, ker niso nujno plačane.

Predlog spremembe 14
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka a – točka i – uvodni del
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) točka (f) se nadomesti z naslednjim: (i) točki (f) in (h) se nadomestita z 
naslednjim:

Or. fr

Predlog spremembe 15
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka a – točka i
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(f) ,poklicne izkušnje‘: dejansko in „(f) ,poklicne izkušnje‘: dejansko in 
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zakonito opravljanje poklica s polnim 
delovnim časom ali enakovrednim krajšim 
delovnim časom v državi članici;“;

zakonito opravljanje poklica brez omejitev
s polnim delovnim časom ali 
enakovrednim krajšim delovnim časom v 
državi članici;“;

„(h) ,preizkus poklicne usposobljenosti‘:
preizkus, omejen na prosilčevo poklicno 
znanje, spretnosti in sposobnosti, ki ga 
izvedejo pristojni organi države članice 
gostiteljice, da bi ocenili sposobnost 
prosilca za opravljanje reguliranega 
poklica v tej državi članici. Da bi 
omogočili opravljanje tega preizkusa, 
pristojni organi na podlagi primerjave 
izobrazbe in usposobljenosti, ki se zahteva 
v tej državi članici, z izobrazbo in 
usposobljenostjo, ki jo je pridobil prosilec, 
sestavijo seznam predmetov, ki niso zajeti 
v diplomi ali drugih dokazilih o formalnih 
kvalifikacijah, ki jih ima prosilec.
Pri preizkusu poklicne usposobljenosti 
je treba upoštevati dejstvo, da prosilec v 
državi članici izvora ali državi članici, iz 
katere prihaja, velja za usposobljenega 
strokovnjaka. Preizkus zajema 
predmete s seznama, katerih poznavanje 
je bistveno za opravljanje poklica v 
državi članici gostiteljici. Preizkus lahko 
zajema tudi poznavanje poklicnih pravil, 
ki veljajo za take dejavnosti v državi 
članici gostiteljici.
Podrobno prijavo za preizkus poklicne 
usposobljenosti in status prosilca v 
državi članici gostiteljici, ki se želi 
pripraviti za preizkus poklicne 
usposobljenosti v tej državi, določijo 
pristojni organi te države članice;“;

Or. fr

Predlog spremembe 16
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka a – točka ii
Direktiva 2005/36/ES
Article3 – odstavek 1 – točka j
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(j) ,plačana praksa‘: opravljanje 
nadzorovanih in plačanih dejavnosti zaradi 
dostopa do reguliranega poklica, 
dovoljenega na podlagi opravljenega 
izpita;

„(j) ,praksa v okviru usposabljanja za 
regulirani poklic‘: opravljanje 
nadzorovanih in plačanih ali neplačanih
dejavnosti zaradi dostopa do reguliranega 
poklica, dovoljenega na podlagi 
opravljenega izpita;

Or. fr

Obrazložitev

Treba je natančno opredeliti, za katere prakse gre, ker niso nujno plačane.

Predlog spremembe 17
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka a – točka ii
Direktiva 2005/36/ES
Article3 odstavek 1 – točka l)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

((l) ,vseživljenjsko učenje‘: vse oblike 
splošnega izobraževanja, poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, neformalno 
in priložnostno učenje skozi vse življenje, 
ki izboljša znanje, spretnosti in
sposobnosti.“;

((l) ,vseživljenjsko učenje‘: vse oblike 
splošnega izobraževanja, poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, neformalno 
in priložnostno učenje skozi vse življenje, 
ki izboljša sposobnosti z vidika znanja, 
spretnosti in poklicne etike.“;

Or. fr

Obrazložitev

Prilagoditev splošno sprejeti opredelitvi poklicnih veščin.

Predlog spremembe 18
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka a – točka ii
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka l a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(la) ,zahteve in pogoji glede 
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usposobljenosti‘: enotni sklop znanja, 
spretnosti in sposobnosti, potrebnih za 
opravljanje določenega poklica;“;

Or. fr

Obrazložitev

Glej predlog spremembe v zvezi z naslovom poglavja III naslova III.

Predlog spremembe 19
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka a – točka ii
Direktiva 2005/36/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka l b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(lb) ,kreditne točke ECTS‘: kreditne 
točke, ki izražajo obseg dela, ki ga zahteva 
vsaka enota pouka glede na celotni obseg 
dela, potrebnega za uspešno opravljeno 
celo študijsko leto v sistemu prenašanja in 
zbiranja kreditnih točk (ECTS) v okviru 
preglednosti in primerljivosti diplom; ta 
obseg dela vključuje ne le predavanja, 
praktično delo in seminarje, temveč tudi 
prakse, raziskave ali ankete na terenu, 
samostojno delo ter izpite in druge 
morebitne načine ocenjevanja; v sistemu 
prenašanja in zbiranja kreditnih točk 
(ECTS) pomeni 60 kreditnih točk delo 
enega študijskega leta, 30 kreditnih točk 
pa delo enega študijskega semestra.“;

Or. fr

Obrazložitev

Ker predlog spremembe uvaja sklicevanje na kreditne točke ECTS, jih je treba opredeliti.

Predlog spremembe 20
Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 a – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija sprejme izvedbene akte, ki 
določajo evropske poklicne izkaznice za 
določene poklice, določajo obliko evropske 
poklicne izkaznice, prevode, potrebne za 
podporo prošnji za izdajo evropske 
poklicne izkaznice, in podrobnosti glede 
ocene prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico, ob upoštevanju posebnosti 
vsakega zadevnega poklica. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 58.

6. Komisija sprejme izvedbene akte, ki 
določajo evropske poklicne izkaznice za 
določene poklice na njihovo prošnjo, 
določajo obliko evropske poklicne 
izkaznice, prevode, potrebne za podporo 
prošnji za izdajo evropske poklicne 
izkaznice, in podrobnosti glede ocene 
prošenj za evropsko poklicno izkaznico, ob 
upoštevanju posebnosti vsakega zadevnega
poklica. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 58.

Or. fr

Obrazložitev

Pojasnitev prostovoljnosti uvedbe poklicne izkaznice.

Predlog spremembe 21
Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Morebitne pristojbine, ki jih morajo 
prosilci plačati zaradi upravnih postopkov 
za izdajo evropske poklicne izkaznice, so 
razumne, sorazmerne in v skladu s stroški, 
ki jih imata država članica izvora in država 
članica gostiteljica, ter ne odvračajo od 
oddaje prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico. Komisija je v skladu s 
členom 58a pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v zvezi z določanjem 
meril za izračun in razdelitev pristojbin.

7. Morebitne pristojbine, ki jih morajo 
prosilci plačati zaradi upravnih postopkov 
za izdajo evropske poklicne izkaznice, so 
razumne, sorazmerne in v skladu s stroški, 
ki jih imata država članica izvora in država 
članica gostiteljica, ter ne odvračajo od 
oddaje prošenj za evropsko poklicno 
izkaznico, v vsakem primeru pa so 
primerljive s stroški, ki nastanejo v 
postopkih iz naslovov II in III te direktive.
Komisija je v skladu s členom 58a v 
primeru neupoštevanja teh načel
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi z določanjem meril za 
izračun in razdelitev pristojbin.

Or. fr
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Obrazložitev

Izbira postopka priznavanja prek poklicne izkaznice ne sme povzročiti dodatnih stroškov za 
prosilca.

Predlog spremembe 22
Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organ države članice izvora 
potrdi prejem prošnje in prosilca po 
vložitvi prošnje nemudoma obvesti o 
morebitnih manjkajočih dokumentih. V 
informacijskem sistemu za notranji trg, 
vzpostavljenem z Uredbo (EU) št. [...] 
Evropskega parlamenta in Sveta(*), ustvari 
datoteko s prošnjo, ki vsebuje vsa dokazila.
Če isti prosilec vloži naknadno prošnjo, 
pristojni organi države članice izvora ali 
države članice gostiteljice ne smejo 
zahtevati ponovne vloge dokumentov, ki 
jih datoteka v informacijskem sistemu za 
notranji trg že vsebuje in so še veljavni.

3. Pristojni organ države članice izvora 
potrdi prejem prošnje in prosilca po 
vložitvi prošnje v roku treh dni obvesti o 
morebitnih manjkajočih dokumentih. V 
informacijskem sistemu za notranji trg, 
vzpostavljenem z Uredbo (EU) št. [...] 
Evropskega parlamenta in Sveta(*), ustvari 
datoteko s prošnjo, ki vsebuje vsa veljavna 
overjena dokazila. Če isti prosilec vloži 
naknadno prošnjo, pristojni organi države 
članice izvora ali države članice gostiteljice 
ne smejo zahtevati ponovne vloge 
dokumentov, ki jih datoteka v 
informacijskem sistemu za notranji trg že 
vsebuje in so še veljavni.

Or. fr

Obrazložitev

V prvi fazi izvajanja sistema bi bilo treba podaljšati roke obdelave, da se zagotovita 
optimalno delovanje in boljša kakovost storitve.

Predlog spremembe 23
Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 c – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropska poklicna izkaznica za začasno 
opravljanje storitev, ki niso storitve iz 

Evropska poklicna izkaznica za začasno in 
občasno opravljanje storitev, ki niso 
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člena 7(4) storitve iz člena 7(4)

Or. fr

Predlog spremembe 24
Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ države članice izvora 
preveri prošnjo ter pripravi in potrdi 
evropsko poklicno izkaznico v dveh tednih 
po prejemu popolne prošnje. Prosilca in 
državo članico, v kateri namerava prosilec 
opravljati storitev, obvesti o potrditvi 
evropske poklicne izkaznice. Prenos 
informacij o potrditvi zadevni državi 
članici gostiteljici obsega prijavo iz 
člena 7. Država članica gostiteljica 
nadaljnje prijave na podlagi člena 7 ne sme 
zahtevati naslednji dve leti.

1. Pristojni organ države članice izvora 
preveri prošnjo ter pripravi in potrdi 
evropsko poklicno izkaznico v treh tednih 
po prejemu popolne prošnje. Prosilca in 
državo članico, v kateri namerava prosilec 
opravljati storitev, obvesti o potrditvi 
evropske poklicne izkaznice. Prenos 
informacij o potrditvi zadevni državi
članici gostiteljici obsega prijavo iz 
člena 7. Država članica gostiteljica 
nadaljnje prijave na podlagi člena 7 ne sme 
zahtevati naslednje leto.

Or. fr

Obrazložitev

V prvi fazi izvajanja sistema bi bilo treba podaljšati roke obdelave, da se zagotovita 
optimalno delovanje in boljša kakovost storitve. Poleg tega je treba znova uvesti načelo 
letnega podaljšanja prijave, da bodo države članice gostiteljice ustrezno obveščene o 
navzočnosti ponudnikov storitev na svojem ozemlju.

Predlog spremembe 25
Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Na sklep države članice izvora ali 
odsotnost sklepa v obdobju dveh tednov iz 
odstavka 1 se lahko vloži pritožba v skladu 

2. Na sklep države članice izvora ali 
odsotnost sklepa v obdobju treh tednov iz 
odstavka 1 se lahko vloži pritožba v skladu 
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z nacionalno zakonodajo. z nacionalno zakonodajo.

Or. fr

Predlog spremembe 26
Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 c – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če želi imetnik evropske poklicne 
izkaznice opravljati storitve v državah 
članicah, ki o tem niso bile prvotno 
obveščene v skladu z odstavkom 1, ali želi 
po preteku dveh let iz odstavka 1 še naprej 
opravljati storitve, lahko še naprej 
uporablja evropsko poklicno izkaznico iz 
odstavka 1. V navedenih primerih imetnik 
evropske poklicne izkaznice odda prijavo 
iz člena 7.

3. Če želi imetnik evropske poklicne 
izkaznice opravljati storitve v državah 
članicah, ki o tem niso bile prvotno 
obveščene v skladu z odstavkom 1, ali želi 
po preteku enega leta iz odstavka 1 še 
naprej opravljati storitve, lahko še naprej 
uporablja evropsko poklicno izkaznico iz 
odstavka 1. V navedenih primerih imetnik 
evropske poklicne izkaznice odda prijavo 
iz člena 7 v zadevni državi članici 
gostiteljici.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je znova uvesti načelo letnega podaljšanja prijave, da bodo države članice gostiteljice 
ustrezno obveščene o navzočnosti ponudnikov storitev na svojem ozemlju.

Predlog spremembe 27
Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 d – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropska poklicna izkaznica za 
ustanovitev in začasno opravljanje storitev 
na podlagi člena 7(4)

Evropska poklicna izkaznica za 
ustanovitev in začasno in občasno
opravljanje storitev na podlagi člena 7(4)

Or. fr
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Predlog spremembe 28
Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Po prejemu popolne prošnje za evropsko 
poklicno izkaznico pristojni organ države 
članice izvora v dveh tednih preveri in 
potrdi pristnost in veljavnost predloženih 
dokazil, pripravi evropsko poklicno 
izkaznico, jo pošlje pristojnemu organu 
države članice gostiteljice v potrditev in 
navedeni organ obvesti o ustrezni datoteki 
v informacijskem sistemu za notranji trg.
Država članica izvora prosilca obvesti o 
poteku postopka.

1. Po prejemu popolne prošnje za evropsko 
poklicno izkaznico pristojni organ države 
članice izvora v treh tednih preveri in 
potrdi pristnost in veljavnost predloženih 
dokazil, pripravi evropsko poklicno 
izkaznico, jo pošlje pristojnemu organu 
države članice gostiteljice v potrditev in 
navedeni organ obvesti o ustrezni datoteki 
v informacijskem sistemu za notranji trg.
Država članica izvora prosilca obvesti o 
poteku postopka.

Or. fr

Obrazložitev

V prvi fazi izvajanja sistema bi bilo treba podaljšati roke obdelave, da se zagotovita 
optimalno delovanje in boljša kakovost storitve.

Predlog spremembe 29
Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 d – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V primerih iz členov 16 in 21 ter 
člena 49a država članica gostiteljica v
enem mesecu od prejema evropske 
poklicne izkaznice, ki jo je poslala država 
članica izvora, sprejme sklep o potrditvi 
evropske poklicne izkaznice na podlagi 
odstavka 1. Če obstajajo utemeljeni 
pomisleki, lahko država članica gostiteljica 
od države članice izvora zahteva dodatne 
informacije. Taka zahteva ne vpliva na

2. V primerih iz členov 16 in 21 ter 
člena 49a država članica gostiteljica v
petih tednih od prejema evropske poklicne 
izkaznice, ki jo je poslala država članica 
izvora, sprejme sklep o potrditvi evropske 
poklicne izkaznice na podlagi odstavka 1.
Če obstajajo utemeljeni pomisleki, lahko 
država članica gostiteljica od države 
članice izvora zahteva dodatne informacije.
Taka zahteva ne vpliva na pettedenski rok.
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enomesečni rok.

Or. fr

Obrazložitev

V prvi fazi izvajanja sistema bi bilo treba podaljšati roke obdelave, da se zagotovita 
optimalno delovanje in boljša kakovost storitve.

Predlog spremembe 30
Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 d – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V primerih iz člena 7(4) in člena 14 
država članica gostiteljica v dveh mesecih
od prejema evropske poklicne izkaznice, ki 
jo je v potrditev poslala država članica 
izvora, sprejme sklep o tem, ali bo priznala 
kvalifikacije imetnika ali pa bo zanj uvedla 
dopolnilne ukrepe. Če obstajajo utemeljeni 
pomisleki, lahko država članica gostiteljica 
od države članice izvora zahteva dodatne 
informacije. Taka zahteva ne vpliva na
dvomesečni rok.

3. V primerih iz člena 7(4) in člena 14 
država članica gostiteljica v osmih tednih
od prejema evropske poklicne izkaznice, ki 
jo je v potrditev poslala država članica 
izvora, sprejme sklep o tem, ali bo priznala 
kvalifikacije imetnika ali pa bo zanj uvedla 
dopolnilne ukrepe. Če obstajajo utemeljeni 
pomisleki, lahko država članica gostiteljica 
od države članice izvora zahteva dodatne 
informacije. Taka zahteva ne vpliva na
osemtedenski rok.

Or. fr

Obrazložitev

V prvi fazi izvajanja sistema bi bilo treba podaljšati roke obdelave, da se zagotovita 
optimalno delovanje in boljša kakovost storitve.

Predlog spremembe 31
Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 d – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če država članica gostiteljica sklepa ne 
sprejme v rokih iz odstavkov 2 in 3 ali ne 

5. Država članica gostiteljica prosilcu v 
petih dneh potrdi prejem prošnje za 
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zahteva dodatnih informacij v enem 
mesecu od prejema evropske poklicne 
izkaznice, ki jo je poslala država članica 
izvora, se za evropsko poklicno izkaznico 
šteje, da jo je država članica gostiteljica 
potrdila in da to pomeni priznanje 
poklicnih kvalifikacij za zadevni regulirani 
poklic v državi članici gostiteljici.

potrditev poklicne izkaznice. Če država 
članica gostiteljica sklepa ne sprejme v 
rokih iz odstavkov 2 in 3 ali ne zahteva 
dodatnih informacij v petih tednih od 
prejema evropske poklicne izkaznice, ki jo 
je poslala država članica izvora, se za 
evropsko poklicno izkaznico šteje, da jo je 
država članica gostiteljica začasno potrdila 
in da to pomeni začasno priznanje 
poklicnih kvalifikacij za zadevni regulirani 
poklic v državi članici gostiteljici.

Or. fr

Obrazložitev

V okviru podaljšanja rokov je treba zagotoviti, da je prosilec redno obveščen o statusu svoje 
prošnje. Poleg tega je z mehanizmom tihega priznanja mogoče preprečiti neustrezno 
obdelavo prošenj v državi članici gostiteljici, vendar v nobenem primeru to ne more biti 
dokončna potrditev, saj ima organ države članice gostiteljice možnost, da začasno ustavi 
potrditev v primeru zahteve za dodatne informacije.

Predlog spremembe 32
Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi države članice izvora in 
države članice gostiteljice ustrezno 
datoteko v informacijskem sistemu za 
notranji trg pravočasno posodobijo z 
informacijami o sprejetih disciplinskih 
ukrepih ali kazenskih sankcijah ali katerih 
koli drugih resnih posebnih okoliščinah, ki 
bodo verjetno vplivale na opravljanje 
dejavnosti imetnika evropske poklicne 
izkaznice na podlagi te direktive. Take 
posodobitve vključujejo izbris informacij, 
ki niso več potrebne. Imetnik evropske 
poklicne izkaznice in pristojni organi, na 
katere se nanaša ustrezna datoteka v 
informacijskem sistemu za notranji trg, so 
obveščeni o vseh spremembah s strani 
zadevnih pristojnih organov.

1. Pristojni organi države članice izvora in 
države članice gostiteljice ustrezno 
datoteko v informacijskem sistemu za 
notranji trg pravočasno posodobijo z 
informacijami o sprejetih disciplinskih 
ukrepih ali kazenskih sankcijah ali katerih 
koli drugih resnih posebnih okoliščinah, ki 
bodo verjetno vplivale na opravljanje 
dejavnosti imetnika evropske poklicne 
izkaznice na podlagi te direktive. Take 
posodobitve vključujejo izbris informacij, 
ki niso več potrebne. Imetnik evropske 
poklicne izkaznice in pristojni organi, na 
katere se nanaša ustrezna datoteka v 
informacijskem sistemu za notranji trg, so
nemudoma obveščeni o vseh spremembah 
s strani zadevnih pristojnih organov.
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Or. fr

Predlog spremembe 33
Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 e – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da ima 
imetnik evropske poklicne izkaznice na 
zahtevo kadar koli pravico zahtevati 
popravek, izbris in blokado svoje datoteke 
v informacijskem sistemu za notranji trg, 
pri čemer je o tej pravici obveščen ob 
izdaji evropske poklicne izkaznice in ga 
nanjo opomnijo vsaki dve leti po izdaji 
evropske poklicne izkaznice.

5. Države članice zagotovijo, da ima 
imetnik evropske poklicne izkaznice na 
zahtevo kadar koli pravico zahtevati 
popravek, izbris in blokado svoje datoteke 
v informacijskem sistemu za notranji trg, 
pri čemer je o tej pravici obveščen ob 
izdaji evropske poklicne izkaznice in ga 
nanjo opomnijo vsako leto po izdaji 
evropske poklicne izkaznice.

Or. fr

Predlog spremembe 34
Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2005/36/ES
Člen 4 f – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Delni dostop se lahko zavrne, če je taka 
zavrnitev upravičena zaradi prevladujočega 
razloga v splošnem interesu, kot je javno 
zdravje, če lahko zagotavlja uresničitev 
zastavljenega cilja in ne presega tega, kar 
je nujno potrebno.

2. Države članice lahko zavrnejo uporabo 
načela delnega dostopa za nekatere 
poklice, če je taka zavrnitev upravičena 
zaradi prevladujočega razloga v splošnem 
interesu, če lahko zagotavlja uresničitev 
zastavljenega cilja in ne presega tega, kar 
je nujno potrebno.

Or. fr

Obrazložitev

Čeprav se dopušča, da se načelo delnega dostopa ne sme uporabljati zaradi prevladujočih 
razlogov v splošnem interesu, zlasti zaradi varstva zdravja in javne varnosti, bi moralo biti 
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mogoče ta ukrep uporabiti na splošno za vse poklice in ne na podlagi pregledov v vsakem 
primeru posebej.

Predlog spremembe 35
Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 5 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(b) kadar ponudnik storitev opravlja 
storitev drugje, če je ta poklic opravljal v 
eni ali več državah članicah vsaj dve leti v 
obdobju zadnjih desetih let pred 
opravljanjem storitev, če poklic v državi 
članici sedeža ni reguliran.

„(b) kadar ponudnik storitev opravlja 
storitev drugje, če je ta poklic opravljal s 
polnim delovnim časom v eni ali več 
državah članicah vsaj dve leti v obdobju 
zadnjih desetih let pred opravljanjem 
storitev, če poklic v državi članici sedeža 
ni reguliran.

Or. fr

Obrazložitev

Zahtevane izkušnje se lahko izkažejo za nezadostne v primeru izvajanja poklica s krajšim 
delovnim časom.

Predlog spremembe 36
Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ponudnik storitve spremlja prejemnika
storitve, če je običajno prebivališče 
prejemnika storitve v državi članici sedeža 
ponudnika storitve in poklic ni naveden na 
seznamu iz člena 7(4).“;

(b) ponudnik storitve je predhodno sklenil 
pogodbo s prejemnikom storitve zunaj 
države članice gostiteljice, če je običajno 
prebivališče prejemnika storitve zunaj 
države članice gostiteljice in poklic ni 
naveden na seznamu iz člena 7(4).“;

Or. fr

Obrazložitev

Sedanje besedilo se težko uporablja v praksi.
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Predlog spremembe 37
Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka a a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) V odstavku 2 se drugi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„Občasna in priložnostna narava 
opravljanja storitev se oceni za vsak 
primer posebej, predvsem glede na 
trajanje, pogostnost, rednost in stalnost, 
saj ponudnik storitve ne more opravljati 
več kot polovice svoje redne letne 
dejavnosti v državi članici gostiteljici.“

Or. fr

Obrazložitev

Začasno opravljanje dejavnosti je treba omejiti na določeno obdobje, da ne bi omogočili 
izogibanja postopkom ustanavljanja.

Predlog spremembe 38
Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 – točka b
Direktiva 2005/36/ES
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) doda se naslednji odstavek 4: črtano
„4. V primeru notarjev so izvirne listine in 
druge dejavnosti overjanja, pri katerih je 
potreben žig države gostiteljice, izključene 
iz opravljanja storitev.“.

Or. fr
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Obrazložitev

Zaradi majhne mobilnosti in narave notarskega poklica z vidika svobode ustanavljanja in 
njegove vloge uradnika državnega tožilstva v večini držav članic se uvedba posebnih določb 
ne zdi potrebna.

Predlog spremembe 39
Predlog direktive
Člen 1 – točka 7 – točka a – točka i
Direktiva 2005/36/ES
Člen 7 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(e) dokazilo o tem, da ponudniku niso niti 
začasno niti dokončno odvzete pravice do 
opravljanja poklica, ter dokazilo o 
nekaznovanosti za poklice na področju 
varovanja in v zdravstvenem sektorju, če 
država članica isto zahteva za svoje 
državljane;“;

„(e) dokazilo o tem, da ponudniku niso niti 
začasno niti dokončno odvzete pravice do 
opravljanja poklica, ter dokazilo o 
nekaznovanosti za poklice na področju 
varovanja, ki vplivajo na javno zdravje, če 
država članica isto zahteva za svoje 
državljane;“;

Or. fr

Obrazložitev

Nekateri poklici, ki imajo pomembno vlogo pri varovanju javnega zdravja, niso nujno 
priznani kot zdravstveni poklici.

Predlog spremembe 40
Predlog direktive
Člen 1 – točka 7 – točka a – točka ii a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 7 – odstavek 2 – točka f a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) doda se naslednja točka (fa):
„(fa) dokazilo o zavarovanju, ki zagotavlja 
poklicno odgovornost ponudnika storitev 
za storitve, opravljene na ozemlju države 
članice gostiteljice.“;

Or. fr
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Predlog spremembe 41
Predlog direktive
Člen 1 – točka 7 – točka c
Direktiva 2005/36/ES
Člen 7 – odstavek 4 - pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je bistvena razlika med poklicnimi 
kvalifikacijami ponudnika storitev in 
usposobljenostjo, ki se zahteva v državi 
članici gostiteljici, pri čemer je ta razlika 
tako velika, da ogroža javno zdravje ali 
varnost, poklicne izkušnje ali 
vseživljenjsko učenje ponudnika storitev 
pa je ne morejo nadomestiti, država članica 
gostiteljica ponudniku storitev omogoči, da 
dokaže, zlasti s preizkusom poklicne 
usposobljenosti, da je pridobil manjkajoča 
znanja ali sposobnosti. Vsekakor pa mora 
biti opravljanje storitev mogoče v enem 
mesecu po sprejetju odločitve v skladu s 
tretjim pododstavkom.

Kadar je bistvena razlika med poklicnimi 
kvalifikacijami ponudnika storitev in 
usposobljenostjo, ki se zahteva v državi 
članici gostiteljici, pri čemer je ta razlika 
tako velika, da ogroža javno zdravje ali 
varnost, poklicne izkušnje ali 
vseživljenjsko učenje ponudnika storitev 
pa je ne morejo nadomestiti, država članica 
gostiteljica ponudniku storitev omogoči, da 
dokaže, zlasti s preizkusom poklicne 
usposobljenosti ali upoštevanjem spričeval 
ali dokazil, izdanih po postopkih iz 
členov 49a in 49b, da je pridobil 
manjkajoča znanja ali sposobnosti.
Vsekakor pa mora biti opravljanje storitev 
mogoče v enem mesecu po sprejetju 
odločitve v skladu s tretjim pododstavkom.

Or. fr

Obrazložitev

Priznavanje sposobnosti na podlagi mehanizmov iz členov 49a in 49b se lahko izkaže za 
učinkovito orodje za ocenjevanje ravni usposobljenosti strokovnjaka.

Predlog spremembe 42
Predlog direktive
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2005/36/ES
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„1. Pristojni organi države članice 
gostiteljice lahko v primeru pomislekov 
zaprosijo pristojne organe države članice 
sedeža, da jim posredujejo kakršne koli 
podatke, povezane z zakonitostjo 
ustanovitve izvajalca storitev in njegovim 

„1. Pristojni organi države članice 
gostiteljice lahko v primeru pomislekov 
zaprosijo pristojne organe države članice 
sedeža, da jim posredujejo kakršne koli 
podatke, povezane z zakonitostjo 
ustanovitve izvajalca storitev in njegovim 
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primernim obnašanjem, kakor tudi o 
disciplinski ali poklicni nekaznovanosti. V 
primeru nadzora kvalifikacij lahko pristojni 
organi države članice gostiteljice pristojne 
organe države članice sedeža zaprosijo za 
informacije o programih izobraževanja, ki 
jih je opravil ponudnik storitev, v 
tolikšnem obsegu, da lahko ocenijo 
pomembne razlike, ki bi lahko škodile 
javnemu zdravju ali varnosti. Pristojni 
organi države članice sedeža te podatke 
sporočijo v skladu s členom 56.“.

primernim obnašanjem, kakor tudi o 
disciplinski ali poklicni nekaznovanosti. V 
primeru nadzora kvalifikacij lahko pristojni 
organi države članice gostiteljice pristojne 
organe države članice sedeža zaprosijo za 
informacije o programih izobraževanja, ki 
jih je opravil ponudnik storitev, v 
tolikšnem obsegu, da lahko ocenijo 
pomembne razlike, ki bi lahko škodile 
javnemu zdravju ali varnosti. Država 
članica gostiteljica lahko upošteva zlasti 
dokazila ali spričevala, pridobljena v 
okviru postopkov iz členov 49a in 49b. 
Pristojni organi države članice sedeža te 
podatke sporočijo v skladu s členom 56.“.

Or. fr

Obrazložitev

Priznavanje sposobnosti na podlagi mehanizmov iz členov 49a in 49b se lahko izkaže kot 
učinkovito orodje za ocenjevanje ravni usposobljenosti strokovnjaka.

Predlog spremembe 43
Predlog direktive
Člen 1 – točka 11
Direktiva 2005/36/ES
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 tega 
člena lahko pristojni organ države članice 
gostiteljice zavrne dostop do in opravljanje 
poklica imetnikom potrdila o kompetenci, 
če je nacionalna kvalifikacija, zahtevana za 
opravljanje poklica na njenem ozemlju, 
uvrščena pod točko (d) ali (e) člena 11.“.

4. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 tega 
člena lahko pristojni organ države članice 
gostiteljice zavrne dostop do in opravljanje 
poklica imetnikom potrdila o kompetenci
ali dokazila o formalnih kvalifikacijah,
katerih raven ni najmanj enakovredna 
ravni, ki je za eno stopnjo nižja od tiste, ki 
se zahteva v državi članici gostiteljici, če 
je nacionalna kvalifikacija, zahtevana za 
opravljanje poklica na njenem ozemlju, 
uvrščena pod točko (d) ali (e) člena 11.“.

Or. fr
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Obrazložitev

Ponovna uvedba določbe, ki omogoča preprečevanje nesorazmernih razlik med ravnmi 
kvalifikacij.

Predlog spremembe 44
Predlog direktive
Člen 1 – točka 12 – točka c
Direktiva 2005/36/ES
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za prvim pododstavkom odstavka 3 se 
vstavi naslednji pododstavek:

črtano

„Za poklic notarja lahko država članica 
gostiteljica, ko določi dopolnilni ukrep, 
upošteva posebne dejavnosti tega poklica 
na njenem ozemlju, zlasti glede 
zakonodaje, ki se uporablja.“;

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi majhne mobilnosti in narave notarskega poklica z vidika svobode ustanavljanja in 
njegove vloge uradnika državnega tožilstva v večini držav članic se uvedba posebnih določb 
ne zdi potrebna.

Predlog spremembe 45 
Predlog direktive
Člen 1 – točka 14 a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Poglavje III, naslov in določbe

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Naslov poglavja III se nadomesti z 
naslednjim:
„Priznavanje na podlagi usklajevanja 
[...] pogojev usposobljenosti
(Sprememba velja za celotno poglavje III 
obravnavanega zakonodajnega besedila;;
če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)
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Or. fr

Obrazložitev

Zahteve glede usposobljenosti, na katerih temelji načelo samodejnega priznavanja, se ne bi 
smele obravnavati kot minimalna merila, temveč kot skupna podlaga, ki stremi k rednemu 
razvoju visokih standardov kakovosti.

Predlog spremembe 46
Predlog direktive
Člen 1 – točka 15
Direktiva 2005/36/ES
Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Odstavki 4, 6 in 7 člena 21 se črtajo. (15) Odstavek 4, drugi in tretji 
pododstavek odstavka 6 in odstavek 7 
člena 21 se črtajo.

Or. fr

Obrazložitev

Prvi pododstavek odstavka 6 bi bilo treba znova uvesti zaradi njegovega velikega pomena za 
celoten sistem samodejnega priznavanja diplom.

Predlog spremembe 47
Predlog direktive
Člen 1 – točka 17 – uvodni del
Direktiva 2005/36/ES
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Členu 22 se doda naslednji drugi 
odstavek:

(17) Členu 22 se dodata naslednja točka c 
in drugi odstavek:

Or. fr

Predlog spremembe 48
Predlog direktive
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2005/36/ES
Člen 22
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„„Za namene točke (b) prvega odstavka od 
[vstavi datum – dan po datumu iz prvega 
pododstavka odstavka 1 člena 3] in nato 
vsakih pet let pristojni organi v državah 
članicah Komisiji in drugim državam 
članicam predložijo javno dostopna 
poročila o njihovih stalnih programih 
izobraževanja in usposabljanja za 
zdravnike, zdravnike specialiste, 
medicinske sestre za splošno zdravstveno 
nego, zobozdravnike, zobozdravnike 
specialiste, veterinarje, babice in 
farmacevte.“.

„(c) države članice zagotavljajo, da za 
ustanove, ki izvajajo eno od teh 
usposabljanj, najmanj vsakih pet let od 
[datuma začetka veljavnosti te direktive] 
oceno upoštevanja zahtev glede 
usposobljenosti opravi organ, vpisan v 
register EQAR (European Quality 
Assurance Register), ki ugotovitve pošlje 
zadevni državi članici in Komisiji.

„Za namene točke (b) prvega odstavka od 
[vstavi datum – dan po datumu iz prvega 
pododstavka odstavka 1 člena 3] in nato 
vsakih pet let pristojni organi v državah 
članicah Komisiji in drugim državam 
članicam predložijo javno dostopna 
ocenjevalna poročila za optimizacijo 
sistemov stalnega strokovnega razvoja za 
zdravnike, zdravnike specialiste, 
medicinske sestre za splošno zdravstveno 
nego, zobozdravnike, zobozdravnike 
specialiste, veterinarje, babice in 
farmacevte.“.

Or. fr

Obrazložitev

Z Direktivo bi se lahko uvedel tudi mehanizem nadzora kakovosti usposabljanj, ki jih izvajajo 
ustanove, z vidika zahtev, določenih v Direktivi, da bi se zaščitili pred vsakršnim dvomom o 
resnični vrednosti opravljenih usposabljanj. Poleg tega je treba pojasniti cilj ocenjevalnih 
poročil o stalnih programih izobraževanja in usposabljanja.

Predlog spremembe 49
Predlog direktive
Člen 1 – točka 19 – točka a a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 25 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
„2. Specialistično medicinsko 
usposabljanje obsega teoretično in 
praktično usposabljanje ter 
usposabljanje o poklicni etiki na univerzi 
ali v učni bolnišnici ali, kadar je to 
primerno, v zdravstveni ustanovi, ki jo 
imenujejo pristojne oblasti ali organi.
Države članice zagotovijo, da 
specialistično medicinsko usposabljanje 
traja najmanj pet let, ki so lahko izražena 
tudi s kreditnimi točkami ECTS. 
Usposabljanje se izvaja pod nadzorom 
pristojnih oblasti ali organov.
Vključevati mora osebno sodelovanje 
zdravnika specializanta v dejavnosti in 
odgovornostih zadevnih služb.“

Or. fr

Obrazložitev

Posodobitev določb o usposabljanju zdravnikov specialistov.

Predlog spremembe 50
Predlog direktive
Člen 1 – točka 19 – točka b
Direktiva 2005/36/ES
Člen 25 – odstavek 3 a - pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„3a. Države članice lahko v svojih 
nacionalnih zakonodajah določijo delna 
odstopanja od delov specialističnega 
medicinskega usposabljanja, če je bil ta del 
usposabljanja že opravljen med drugim 
zaključenim programom specialističnega 
usposabljanja, navedenim v točki 5.1.3 
Priloge V, in če je prejšnjo kvalifikacijo 
specialista strokovnjak že pridobil v 
navedeni državi članici. Države članice 

„3a. Države članice lahko v svojih 
nacionalnih zakonodajah določijo delna 
odstopanja od delov specialističnega 
medicinskega usposabljanja, če je bil ta del 
usposabljanja že opravljen med drugim 
zaključenim programom specialističnega 
usposabljanja, navedenim v točki 5.1.3 
Priloge V, in če je prejšnjo kvalifikacijo 
specialista strokovnjak že pridobil. Države 
članice zagotovijo, da dovoljeno 
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zagotovijo, da dovoljeno odstopanje ne 
presega ene tretjine minimalnega trajanja 
specialističnega medicinskega 
usposabljanja iz točke 5.1.3 Priloge V.

odstopanje ne presega ene tretjine 
minimalnega trajanja specialističnega 
medicinskega usposabljanja iz točke 5.1.3 
Priloge V.

Or. fr

Obrazložitev

Država članica bi morala imeti možnost, da prizna delno usposabljanje, opravljeno v drugi 
državi članici.

Predlog spremembe 51
Predlog direktive
Člen 1 – točka 19 – točka c
Direktiva 2005/36/ES
Člen 25 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„5. Komisija je pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 58a o prilagoditvah minimalnih 
obdobij usposabljanja iz točke 5.1.3 
Priloge V znanstvenemu in tehničnemu 
napredku.“.

„5. Komisija je pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 58a o prilagoditvah zahtev glede
usposabljanja iz točke 5.1.3 Priloge V 
znanstvenemu in tehničnemu napredku.“.

Or. fr

Predlog spremembe 52
Predlog direktive
Člen 1 – točka 20 – uvodni del
Direktiva 2005/36/ES
Člen 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) V členu 26 se drugi odstavek
nadomesti z naslednjim:

(20) Člen 26 se nadomesti z naslednjim:

Or. fr
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Predlog spremembe 53 
Predlog direktive
Člen 1 – točka 20
Direktiva 2005/36/ES
Člen 26 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
vključitvi novih zdravniških specializacij, 
ki so enake v vsaj eni tretjini držav članic, 
v točko 5.1.3 Priloge V z namenom 
posodobitve te direktive glede na 
spremembe v nacionalni zakonodaji.“.

Dokazila o formalnih kvalifikacijah za 
zdravnika specialista iz člena 21 so tista, 
ki jih izdajo ali priznajo pristojni organi 
ali organi iz točke 5.1.2 Priloge V in ki 
ustrezajo, kar zadeva specialistično 
usposabljanje, nazivom, ki se 
uporabljajo v posameznih državah 
članicah in so navedena v točki 5.1.3 
Priloge V.
Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
vključitvi novih zdravniških specializacij, 
ki so enake v vsaj eni tretjini držav članic, 
v točko 5.1.3 Priloge V z namenom 
posodobitve te direktive glede na 
spremembe v nacionalni zakonodaji.“.

Or. fr

Obrazložitev

Posodobitev določb o usposabljanju zdravnikov specialistov.

Predlog spremembe 54
Predlog direktive
Člen 1 – točka 22 – točka b
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
spremembah seznama iz točke 5.2.1 
Priloge V z namenom prilagoditve 
napredku na področju izobraževanja ter 
znanstvenemu in tehničnemu napredku.“;

„Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 58a o 
spremembah seznama iz točke 5.2.1 
Priloge V z namenom prilagoditve 
napredku na področju izobraževanja ter 
znanstvenemu in tehničnemu napredku ter 
razvoju in spreminjanju vloge poklica.“;
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Or. fr

Obrazložitev

Posodobitev določb o usposabljanju medicinskih sester.

Predlog spremembe 55
Predlog direktive
Člen 1 – točka 22 – točka c
Direktiva 2005/36/ES
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Usposabljanje medicinskih sester za 
splošno zdravstveno nego zajema vsaj tri 
leta študija, ki ga sestavlja vsaj 4 600 ur 
teoretičnega in kliničnega usposabljanja, 
pri čemer trajanje teoretičnega 
usposabljanja predstavlja vsaj tretjino, 
trajanje kliničnega usposabljanja pa vsaj 
polovico minimalnega trajanja 
usposabljanja. Države članice lahko delno 
oprostijo teh obveznosti osebe, ki so se 
delno usposabljale v programih 
usposabljanja, ki so vsaj enakovredne 
stopnje.“;

„Usposabljanje medicinskih sester za 
splošno zdravstveno nego zajema vsaj tri 
leta študija, ki je lahko izražen tudi z 
enakovrednimi kreditnimi točkami ECTS 
in ga sestavlja vsaj 4 600 ur teoretičnega in 
kliničnega usposabljanja, pri čemer trajanje 
teoretičnega usposabljanja predstavlja vsaj 
tretjino, trajanje kliničnega usposabljanja 
pa vsaj polovico minimalnega trajanja 
usposabljanja. Države članice lahko delno 
oprostijo teh obveznosti osebe, ki so se 
delno usposabljale v programih 
usposabljanja, ki so vsaj enakovredne 
stopnje.“;

Or. fr

Obrazložitev

Uskladitev z uvedbo sklicevanja na kreditne točke ECTS za druga usposabljanja.

Predlog spremembe 56
Predlog direktive
Člen 1 – točka 23 a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 33 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Vstavi se naslednji člen 33b:
„Člen 33b
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Prehodne določbe
Države članice imajo od [vstavi datum 
začetka veljavnosti te direktive] na 
razpolago šest let za prilagoditev svojega 
izobraževalnega sistema novim zahtevam 
iz člena 31(1) v zvezi s trajanjem 
splošnega izobraževanja.“

Or. fr

Predlog spremembe 57
Predlog direktive
Člen 1 – točka 24 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 34 – odstavek 2 - pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Osnovno zobozdravstveno usposabljanje 
obsega skupno najmanj pet let rednega 
teoretičnega in praktičnega študija, ki se 
lahko izrazi z enakovrednimi kreditnimi 
točkami ECTS in zajema vsaj program, 
opisan v točki 5.3.1 Priloge V, ter se izvaja 
na univerzi, visokošolski ustanovi, ki 
izvaja usposabljanje s priznano 
enakovredno ravnjo, ali pod nadzorom 
univerze.

„Osnovno zobozdravstveno usposabljanje 
obsega skupno najmanj pet let študija, ki se 
lahko izrazi z enakovrednimi kreditnimi 
točkami ECTS, ga sestavlja vsaj 5 000 ur 
teoretičnega in praktičnega študija ter
zajema vsaj program, opisan v točki 5.3.1 
Priloge V, ter se izvaja na univerzi, 
visokošolski ustanovi, ki izvaja 
usposabljanje s priznano enakovredno 
ravnjo, ali pod nadzorom univerze.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je natančno navesti število študijskih ur, ki jih je treba opraviti, da ne bi omogočili 
priznavanja usposabljanj z delno časovno obveznostjo, ki bi se lahko izkazala za 
pomanjkljiva.

Predlog spremembe 58
Predlog direktive
Člen 1 – točka 27 – točka b a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 40 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) odstavek 3 se nadomesti z 
naslednjim:
„3. Usposabljanje babic mora zagotoviti, 
da oseba pridobi naslednja znanja in 
veščine:
(a) primerno poznavanje ved, na katerih 
temeljijo dejavnosti babic, zlasti 
porodništva, ginekologije in 
neonatologije;
(b) ustrezno poznavanje poklicne etike 
in zakonodaje na tem področju;
(c) izčrpno znanje o bioloških funkcijah, 
anatomiji, fiziologiji, psihologiji in 
farmakologiji porodništva in zdravstvene 
nege novorojenčka, kakor tudi znanja o 
odnosu med zdravstvenim stanjem 
človeka ter njegovim fizičnim in 
družbenim okoljem ter o njegovem 
vedenju;
(d) ustrezne klinične izkušnje v 
pooblaščenih ustanovah pod nadzorom 
usposobljenih strokovnjakov iz babištva 
in porodništva;
(e) ustrezno razumevanje usposabljanja 
zdravstvenih delavcev in izkušnje pri 
delu s tem osebjem.“

Or. fr

Obrazložitev

Posodobitev določb o usposabljanju babic.

Predlog spremembe 59
Predlog direktive
Člen 1 – točka 28
Direktiva 2005/36/ES
Člen 41 – odstavek 1 – točka a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj triletno usposabljanje babic s polno (a) vsaj triletno usposabljanje babic s polno 
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časovno obveznostjo; časovno obveznostjo, ki ga sestavlja vsaj 
5 000 ur teoretičnega in praktičnega 
usposabljanja ter je lahko izražen tudi z 
enakovrednimi kreditnimi točkami ECTS;

Or. fr

Obrazložitev

Posodobitev določb o usposabljanju babic in uskladitev z uvedbo sklicevanja na kreditne 
točke ECTS za druga usposabljanja.

Predlog spremembe 60
Predlog direktive
Člen 1 – točka 28
Direktiva 2005/36/ES
Člen 41 – odstavek 1 – točka b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) usposabljanje s polno časovno 
obveznostjo za babice, ki traja vsaj dve leti 
in vsaj 3 600 ur, pod pogojem, da ima 
oseba dokazila o formalnih kvalifikacijah 
za medicinsko sestro za splošno 
zdravstveno nego, kot je opredeljeno v 
točki 5.2.2 Priloge V;

(b) usposabljanje s polno časovno 
obveznostjo za babice, ki traja vsaj dve leti 
in vsaj 3 600 ur ter je lahko izražen tudi z 
enakovrednimi kreditnimi točkami ECTS, 
pod pogojem, da ima oseba dokazila o 
formalnih kvalifikacijah za medicinsko 
sestro za splošno zdravstveno nego, kot je 
opredeljeno v točki 5.2.2 Priloge V;

Or. fr

Obrazložitev

Uskladitev z uvedbo sklicevanja na kreditne točke ECTS za druga usposabljanja.

Predlog spremembe 61
Predlog direktive
Člen 1 – točka 28
Direktiva 2005/36/ES
Člen 41 – odstavek 1 – točka c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) usposabljanje s polno časovno 
obveznostjo za babice, ki traja vsaj 
18 mesecev in vsaj 3 000 ur, pod pogojem, 

(c) usposabljanje s polno časovno 
obveznostjo za babice, ki traja vsaj 
18 mesecev in vsaj 3 000 ur ter je lahko 
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da ima oseba dokazila o formalnih 
kvalifikacijah za medicinsko sestro za 
splošno zdravstveno nego, kot je to 
opredeljeno v točki 5.2.2 Priloge V, in eno 
leto poklicnih izkušenj, za katere je bilo 
izdano potrdilo v skladu z odstavkom 2.“.

izražen tudi z enakovrednimi kreditnimi 
točkami ECTS, pod pogojem, da ima 
oseba dokazila o formalnih kvalifikacijah 
za medicinsko sestro za splošno 
zdravstveno nego, kot je to opredeljeno v 
točki 5.2.2 Priloge V, in eno leto poklicnih 
izkušenj, za katere je bilo izdano potrdilo v 
skladu z odstavkom 2.“.

Or. fr

Obrazložitev

Uskladitev z uvedbo sklicevanja na kreditne točke ECTS za druga usposabljanja.

Predlog spremembe 62
Predlog direktive
Člen 1 – točka 28 a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) Člen 42 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 42
Opravljanje dejavnosti babic
1. Določbe tega oddelka se uporabljajo 
za samostojne dejavnosti babic, kot jih 
določi vsaka država članica brez 
poseganja v odstavek 2 in ki se 
opravljajo pod poklicnimi nazivi, 
navedenimi v točki 5.5.2 Priloge V.
2. Države članice zagotovijo, da sta
babicam omogočena dostop do in 
opravljanje vsaj naslednjih dejavnosti:
(a) ustrezno informiranje in svetovanje v 
zvezi z reproduktivnim zdravjem žensk in
načrtovanjem družine;
(b) diagnosticiranje nosečnosti, 
ocenjevanje in spremljanje normalnega 
poteka nosečnosti, izvajanje potrebnih
preiskav;
(c) svetovanje in predpisovanje preiskav, 
potrebnih za čimprejšnjo identifikacijo
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rizičnih nosečnosti;
(d) izvajanje celotnih programov za 
pripravo na starševstvo in porod;
(e) skrb za mater in pomoč med 
porodom in pri rojstvu ter spremljanje 
stanja zarodka v maternici z ustreznimi 
kliničnimi metodami in tehničnimi 
sredstvi;
(f) izvajanje spontanih porodov vključno 
z epiziotemijo, pa tudi šivanjem ran in
porodom v medenični vstavi;
(g) prepoznavanje opozorilnih znakov 
nepravilnosti pri materi ali otroku, ki 
zahtevajo napotitev k specialistu, in 
pomoč le-temu, kadar je to primerno; 
izvajanje ustreznih nujnih ukrepov v 
zdravnikovi odsotnosti, zlasti ročne 
odstranitve placente, ki ji lahko sledi 
ročni pregled maternice;
(h) pregledovanje in negovanje 
novorojenega otroka; ukrepanje po 
lastni presoji v primeru potrebe in 
izvajanje takojšnjega oživljanja, kadar 
je to potrebno;
(i) nega matere in spremljanje njenega 
napredka v poporodnem obdobju ter 
dajanje vseh potrebnih nasvetov o negi 
otroka, da bi lahko svojemu 
novorojenemu otroku zagotovila 
optimalen razvoj;
(j) izvajanje zdravljenja, ki ga predpiše 
zdravnik, in predpisovanje potrebnih 
zdravil v okviru poklicne prakse babic;
(k) priprava vseh potrebnih kliničnih in 
pravnih dokumentov.

Or. fr

Obrazložitev

Posodobitev določb o usposabljanju babic.
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Predlog spremembe 63
Predlog direktive
Člen 1 – točka 30 – točka a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 44 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ob koncu teoretičnega in praktičnega 
usposabljanja šest mesecev pripravništva v 
javni lekarni ali v bolnišnici pod nadzorom 
farmacevtskega oddelka navedene 
bolnišnice.

(b) med ali ob koncu teoretičnega in 
praktičnega usposabljanja šest mesecev 
pripravništva v javni lekarni ali v 
bolnišnici pod nadzorom farmacevtskega 
oddelka navedene bolnišnice.

Or. fr

Obrazložitev

Ker se organizacija usposabljanj med državami članicami razlikuje, je treba pustiti nekaj 
neodvisnosti.

Predlog spremembe 64
Predlog direktive
Člen 1 – točka 31 – uvodni del
Direktiva 2005/36/ES
Člen 45 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) V odstavku 2 člena 45 se doda 
naslednja točka (h):

(31) V členu 45 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:

Or. fr

Predlog spremembe 65
Predlog direktive
Člen 1 – točka 31
Direktiva 2005/36/ES
Člen 45 – odstavek 2 – točka h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„„(h) poročanje pristojnim organom o 
neželenih učinkih farmacevtskih 
izdelkov.“.

„2. Države članice imetnikom dokazil o 
formalnih kvalifikacijah iz farmacije na 
univerzitetni ali enakovredni stopnji, ki 
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izpolnjujejo pogoje iz člena 44, zagotovijo 
pravico do dostopa do vsaj naslednjih 
dejavnosti, ob upoštevanju, kadar je to 
primerno, zahtev po dodatnih poklicnih 
izkušnjah:
(a) priprava farmacevtskih oblik zdravil;
(b) izdelava in preizkušanje zdravil;
(c) preizkušanje zdravil v laboratoriju za 
preizkušanje zdravil;
(d) skladiščenje, hramba in distribucija 
zdravil v prodaji na debelo;
(e) dobava, priprava, preizkušanje,
hramba in izdajanje varnih in 
kakovostnih zdravil v javnih lekarnah;
(f) priprava, preizkušanje, hramba in 
izdajanje zdravil v bolnišnicah;
(g) spremljanje zdravljenj z zdravili ter 
obveščanje in svetovanje o zdravilih in 
vprašanjih, povezanih z zdravjem;
(h) poročanje pristojnim organom o 
neželenih učinkih farmacevtskih izdelkov;
(i) osebno spremljanje bolnikov v 
primerih samozdravljenja;
(j) prispevanje k institucionalnim 
kampanjam za javno zdravje.“.

Or. fr

Obrazložitev

Posodobitev določb o usposabljanju farmacevtov.

Predlog spremembe 66
Predlog direktive
Člen 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Trajanje usposabljanja arhitektov mora 
obsegati vsaj šest let, ki se lahko izrazijo 
tudi z enakovrednimi kreditnimi točkami 

1. Trajanje usposabljanja arhitektov mora 
obsegati vsaj šest let. Usposabljanje v 
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ECTS. Usposabljanje v državi članici 
obsega eno od naslednjega:

državi članici obsega eno od naslednjega:

Or. fr

Obrazložitev

Sklicevanje na kreditne točke ECTS bi se moralo nanašati na teoretično usposabljanje.

Predlog spremembe 67
Predlog direktive
Člen 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 1 – točka a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsaj štiri leta rednega študija na 
univerzi ali v primerljivi izobraževalni 
ustanovi, ki se konča z uspešno 
opravljenim izpitom na univerzitetni 
stopnji, in vsaj dve leti plačane prakse;

(a) vsaj štiri leta rednega študija ali njihov 
ekvivalent, izražen s kreditnimi točkami 
ECTS, na univerzi ali v primerljivi 
izobraževalni ustanovi, ki se konča z 
uspešno opravljenim izpitom na 
univerzitetni stopnji, ki zagotavlja 
formalno kvalifikacijo, in vsaj dve leti 
plačane prakse za praktično usposabljanje, 
ki zagotavlja poklicno kvalifikacijo;

Or. fr

Predlog spremembe 68
Predlog direktive
Člen 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 1 – točka b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vsaj pet let rednega študija na univerzi 
ali v primerljivi izobraževalni ustanovi, ki 
se konča z uspešno opravljenim izpitom na 
univerzitetni stopnji, in vsaj eno leto 
plačane prakse.“.

(b) vsaj pet let rednega študija ali njihov 
ekvivalent, izražen s kreditnimi točkami 
ECTS, na univerzi ali v primerljivi 
izobraževalni ustanovi, ki se konča z 
uspešno opravljenim izpitom na 
univerzitetni stopnji, ki zagotavlja 
formalno kvalifikacijo, in vsaj eno leto 
plačane prakse za praktično usposabljanje, 
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ki zagotavlja poklicno kvalifikacijo.

Or. fr

Predlog spremembe 69
Predlog direktive
Člen 1 – točka 32
Direktiva 2005/36/ES
Člen 46 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Plačana praksa mora biti opravljena v 
državi članici pod nadzorom osebe, ki ima 
ustrezna jamstva glede svojih sposobnosti 
zagotavljanja praktičnega usposabljanja.
Opravljena mora biti po zaključku študija 
iz odstavka 1. Zaključek plačane prakse 
mora biti potrjen s spričevalom,
priloženem dokazilu o formalnih 
kvalifikacijah.

3. Plačana praksa mora biti opravljena v 
državi članici pod nadzorom arhitekta ali
osebe ali organa, ki ga za ta namen odobri 
pristojni organ, ki je opravil ustrezno 
preverjanje njegove sposobnosti 
zagotavljanja praktičnega usposabljanja.
Zaključek plačane prakse mora biti potrjen 
s spričevalom, ki ga izda pristojni organ in 
je priložen dokazilu o formalnih 
kvalifikacijah.

Or. fr

Predlog spremembe 70
Predlog direktive
Člen 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Država članica zagotovi, da morebitni
nadzor jezikovnega znanja izvede pristojni 
organ po sprejetju sklepov iz členov 4d, 
7(4) in 51(3), ter če obstajajo resni in trdni 
pomisleki glede ustreznega jezikovnega 
znanja strokovnjaka v zvezi s poklicnimi 
dejavnostmi, ki jih namerava ta oseba 
opravljati.

„Država članica zagotovi, da se vsako 
preverjanje jezikovnega znanja izvede pod 
nadzorom pristojnega organa po sprejetju 
sklepov iz členov 4d, 7(4) in 51(3), ter če 
obstajajo resni in trdni pomisleki glede 
ustreznega jezikovnega znanja 
strokovnjaka v zvezi s poklicnimi 
dejavnostmi, ki jih namerava ta oseba 
opravljati.

Or. fr
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Obrazložitev

Pojem preverjanja je prožnejši od pojma nadzora, pristojni organ pa bi moral imeti možnost, 
da za to preverjanje pooblasti organizacijo.

Predlog spremembe 71
Predlog direktive
Člen 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru poklicev, ki vplivajo na varnost 
bolnikov, lahko države članice na pristojne 
organe prenesejo pravico do izvajanja
preverjanja jezika, ki zajema vse zadevne 
strokovnjake, če to izrecno zahteva 
nacionalni zdravstveni sistem ali v 
primeru samozaposlenih strokovnjakov, ki 
niso povezani z nacionalnim zdravstvenim 
sistemom, reprezentativne nacionalne 
organizacije pacientov.

V primeru poklicev, ki vplivajo na javno 
zdravje in varnost bolnikov, lahko države 
članice na pristojne organe prenesejo 
pravico do preverjanja jezikovnega znanja, 
ki zajema vse zadevne strokovnjake. 
Namen preverjanja jezikovnega znanja je 
ugotoviti sposobnost strokovnjaka za 
pisno in ustno komuniciranje v okviru 
tega, kar je potrebno za opravljanje 
njegove poklicne dejavnosti, zlasti z vidika 
varnosti bolnikov in varovanja javnega 
zdravja.

Or. fr

Obrazložitev

Pojem preverjanja je prožnejši od pojma nadzora, pristojni organ pa bi moral biti edini 
pooblaščen, da ga zahteva. Poleg tega je treba opredeliti okvir teh preverjanj.

Predlog spremembe 72
Predlog direktive
Člen 1 – točka 38
Direktiva 2005/36/ES
Člen 53 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Morebitno preverjanje jezikovnega znanja 
je omejeno na znanje enega od uradnih 
jezikov države članice v skladu z izbiro 
zadevne osebe, je sorazmerno z 
dejavnostjo, ki se bo opravljala, in za 

Preverjanje jezikovnega znanja je omejeno 
na znanje enega od uradnih jezikov države 
članice v skladu z izbiro zadevne osebe, je 
sorazmerno z dejavnostjo, ki se bo 
opravljala, in za strokovnjaka ne pomeni 
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strokovnjaka ne pomeni nobenih stroškov.
Zadevna oseba ima možnost, da se na tako 
preverjanje pritoži pred nacionalnimi 
sodišči.“.

nobenih stroškov. Zadevna oseba ima 
možnost, da se na tako preverjanje pritoži 
pred nacionalnimi sodišči.“.

Or. fr

Obrazložitev

Pojem preverjanja je prožnejši od pojma nadzora.

Predlog spremembe 73
Predlog direktive
Člen 1 – točka 39
Direktiva 2005/36/ES
Člen 55 a – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priznavanje plačane prakse Priznavanje prakse

Or. fr

Obrazložitev

Treba je natančno opredeliti, za katere prakse gre, ker niso nujne plačane.

Predlog spremembe 74
Predlog direktive
Člen 1 – točka 39
Direktiva 2005/36/ES
Člen 55 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi omogočila dostop do reguliranega 
poklica, država članica izvora prizna
plačano prakso, ki je bila opravljena v 
drugi državi članici in jo je potrdil pristojni 
organ navedene države članice.“.

Da bi omogočila dostop do reguliranega 
poklica, država članica izvora prizna 
prakso, ki je del usposabljanja za 
regulirani poklic, ne glede na to, ali je 
pogoj za pravico do opravljanja tega 
poklica, je bila opravljena v drugi državi 
članici in jo je potrdil pristojni organ 
navedene države članice.“.

Or. fr
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Obrazložitev

Treba je natančno opredeliti, za katere prakse gre, ker niso nujno plačane.

Predlog spremembe 75
Predlog direktive
Člen 1 – točka 39 a (novo)
2011/0534
Člen 55 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39a) V naslovu IV se vstavi naslednji 
člen 55b:
„Člen 55b
Nadzor v primeru daljšega neopravljanja 
poklica
Če strokovnjak, katerega kvalifikacije, 
naštete v točkah 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 in 
5.7.1, so bile priznane, ne more dokazati, 
da je v štirih letih pred prošnjo za 
ustanovitev ali podaljšanjem prijave 
dejansko opravljal storitve, lahko država 
članica gostiteljica v primeru konkretnega 
dvoma o ravni znanja, sposobnosti in 
spretnosti ter ob možni nevarnosti za 
bolnike in potrošnike, pristojnemu organu 
dovoli, da zahteva dodatna preverjanja, 
pod pogojem, da so ta sorazmerna, 
nediskriminacijska in za strokovnjaka ne 
pomenijo nobenih stroškov. Zadevna 
oseba ima možnost, da se na tako 
preverjanje pritoži pred nacionalnimi 
sodišči.“.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi pravice do opravljanja storitev in za zagotovitev visoke ravni varnosti bolnikov in 
potrošnikov bi bilo treba predvideti mehanizem preverjanja sposobnosti v primeru 
strokovnjakov, katerih kvalifikacije so bile v preteklosti priznane, vendar svoje dejavnosti niso 
opravljali dalj časa.
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Predlog spremembe 76
Predlog direktive
Člen 1 – točka 41
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Pristojni organi države članice gostiteljice 
in države članice izvora si izmenjujejo 
podatke o sprejetih disciplinskih ukrepih 
ali kazenskih sankcijah ali o kakršnih koli 
drugih resnih in posebnih okoliščinah, ki bi 
lahko vplivale na opravljanje dejavnosti po 
tej direktivi, ob upoštevanju zakonodaje o 
varovanju osebnih podatkov iz Direktive 
95/46/ES in Direktive 2002/58/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta(*).

„Pristojni organi države članice gostiteljice 
in države članice izvora si izmenjujejo 
podatke o sprejetih disciplinskih ukrepih 
ali kazenskih sankcijah ali o kakršnih koli 
drugih resnih in posebnih okoliščinah, ki bi 
lahko privedle do odvzema pravice do 
opravljanja dejavnosti po tej direktivi, ob 
upoštevanju zakonodaje o varovanju 
osebnih podatkov iz Direktive 95/46/ES in 
Direktive 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta(*).

Or. fr

Obrazložitev

Organi bi morali biti obveščeni le v primeru dejanj, ki lahko privedejo do odvzema pravice do 
opravljanja dejavnosti.

Predlog spremembe 77
Predlog direktive
Člen 1 – točka 41 a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 - odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41 a) V členu 56 se doda naslednji 
odstavek 4a:
„4a. Države članice ob podpori Komisije 
poskrbijo, da pristojnim organom 
zagotovijo usposabljanje in ustrezno 
pomoč za uporabo informacijskega 
sistema za notranji trg in zlasti novih 
postopkov, predvidenih v tej direktivi.“

Or. fr
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Predlog spremembe 78
Predlog direktive
Člen 1 – točka 42
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 a – odstavek 1 – točka a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zdravnik splošne prakse z dokazili o 
formalnih kvalifikacijah iz točke 5.1.4
Priloge V;

(a) zdravnik z osnovnim medicinskim 
usposabljanjem z dokazili o formalnih 
kvalifikacijah iz točke 5.1.1 Priloge V;

Or. fr

Predlog spremembe 79
Predlog direktive
Člen 1 – točka 42
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 a – odstavek 1 – točka b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zdravnik specialist z nazivom iz točke
5.1.3 Priloge V;

(b) zdravnik splošne prakse in zdravnik
specialist z nazivom iz točk 5.1.3 in 5.1.4
Priloge V;

Or. fr

Predlog spremembe 80
Predlog direktive
Člen 1 – točka 42
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 a – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) strokovnjaki iz člena 10(b), katerim so 
bile kvalifikacije priznane na podlagi 
poglavja I naslova III, z izjemo arhitektov.

Or. fr
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Obrazložitev

Mehanizem opozarjanja bi se moral uporabljati za vse zadevne strokovnjake ne glede na 
način, kako so dosegli priznanje svojih kvalifikacij.

Predlog spremembe 81
Predlog direktive
Člen 1 – točka 42
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 a – odstavek 1 - pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije iz prvega pododstavka se 
pošljejo najkasneje v treh dneh od dneva 
sprejetja sklepa, ki zadevnemu 
strokovnjaku prepoveduje opravljanje 
poklicne dejavnosti.

Informacije iz prvega pododstavka se 
pošljejo nemudoma in v vsakem primeru
najkasneje v 48 urah od dneva sprejetja 
sklepa, ki zadevnemu strokovnjaku 
prepoveduje opravljanje poklicne 
dejavnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Pošiljanje informacij mora biti zaradi varnosti čim hitrejše.

Predlog spremembe 82
Predlog direktive
Člen 1 – točka 42
Direktiva 2005/36/ES
Člen 56 a – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Določbe odstavka 1 se uporabljajo tudi 
v primeru strokovnjakov, katerim je bila 
dokazana uporaba ali poskus uporabe 
ponarejenih dokumentov pri prošnji za 
priznanje kvalifikacij.

Or. fr

Obrazložitev

Mehanizem opozarjanja v primeru odvzema pravice do opravljanja storitev je treba dopolniti 
z opozarjanjem v primeru strokovnjakov, katerim je bil dokazan poskus goljufije.
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Predlog spremembe 83
Predlog direktive
Člen 1 – točka 43
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da so 
informacije iz odstavka 1 jasne in 
uporabniku razumljive, da so brez težav 
dostopne na daljavo in v elektronski obliki 
ter da se redno posodabljajo.

2. Države članice zagotovijo, da so 
informacije iz odstavka 1 jasne in 
uporabniku razumljive, da so brez težav 
dostopne na daljavo in v elektronski obliki 
ter da se posodabljajo s čim krajšim 
časovnim zamikom.

Or. fr

Predlog spremembe 84
Predlog direktive
Člen 1 – točka 43
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da enotne 
kontaktne točke in pristojni organi čim 
hitreje odgovorijo na vsako zahtevo po 
informacijah, naslovljeno na enotne 
kontaktne točke. Tako zahtevo po 
informacijah lahko preusmerijo tudi na 
centre za pomoč iz člena 57b in o tem 
obvestijo zadevnega državljana.

3. Države članice morajo zagotoviti, da 
enotne kontaktne točke in pristojni organi 
čim hitreje odgovorijo na vsako zahtevo po 
informacijah, naslovljeno na enotne 
kontaktne točke. Tako zahtevo po 
informacijah lahko preusmerijo tudi na 
centre za pomoč iz člena 57b in o tem 
obvestijo zadevnega državljana.

Or. fr

Predlog spremembe 85
Predlog direktive
Člen 1 – točka 43
Direktiva 2005/36/ES
Člen 57 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice in Komisija sprejmejo 
spremljevalne ukrepe in tako zagotovijo, da 
enotne kontaktne točke informacije iz 
odstavka 1 ponudijo tudi v drugih uradnih 
jezikih Unije. To ne vpliva na zakonodajo 
držav članic o uporabi jezikov na njihovem 
ozemlju.

4. Države članice in Komisija sprejmejo 
spremljevalne ukrepe in tako spodbudijo 
enotne kontaktne točke, da informacije iz 
odstavka 1 ponudijo tudi v drugih uradnih 
jezikih Unije. To ne vpliva na zakonodajo 
držav članic o uporabi jezikov na njihovem 
ozemlju.

Or. fr

Predlog spremembe 86
Predlog direktive
Člen 1 – točka 47 a
Direktiva 2005/36/ES
Člen 58 a – odstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija si mora pri pripravi 
delegiranih aktov prizadevati, da se 
posvetuje z upoštevnimi zainteresiranimi 
stranmi, ki so lahko pristojni organi, 
poklicna združenja, predstavniki 
akademskih ustanov in socialni partnerji.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je zagotoviti pregleden postopek sprejemanja delegiranih aktov, ki bo temeljil na 
posvetovanju.

Predlog spremembe 87
Predlog direktive
Člen 1 – točka 48
Direktiva 2005/36/ES
Člen 59 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice Komisiji do [vstavi 
datum – konec obdobja prenosa]

1. Države članice Komisiji do [eno leto po 
začetku veljavnosti te direktive] predložijo 
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predložijo seznam poklicev, reguliranih v 
skladu z njihovo nacionalno zakonodajo.
Morebitne spremembe seznama reguliranih 
poklicev je prav tako treba takoj priglasiti 
Komisiji. Komisija za te informacije 
vzpostavi in vzdržuje javno dostopno 
zbirko podatkov.

seznam poklicev, reguliranih v skladu z 
njihovo nacionalno zakonodajo. Morebitne 
spremembe seznama reguliranih poklicev 
je prav tako treba takoj priglasiti Komisiji.
Komisija za te informacije vzpostavi in 
vzdržuje javno dostopno zbirko podatkov.

Or. fr

Predlog spremembe 88
Predlog direktive
Člen 1 – točka 48 a (novo)
Direktiva 2005/36/ES
Člen 60 – odstavka 3 in 4 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48a) Členu 60 se dodata naslednja 
odstavka 3 in 4:
„3. Komisija od [datum začetka 
veljavnosti te direktive] vsaka tri leta 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu 
o rezultatih rednega pregleda določb 
Priloge V k tej direktivi v skladu s cilji in 
zahtevami glede prilagoditev, predvidenih 
v členih 24(4), 25(5), 26(2), 31(2) in (7), 
34(2) in (4), 35(4), 38(1) in (4), 40(1) in 
(4), 44(2) in (4) ter 46(4).
4. Komisija najkasneje [dve leti po začetku 
veljavnosti te direktive] predloži poročilo o 
možnosti ohranitve posebnih določb, 
predvidenih v členih 33(2) in (3) ter 33a.“

Or. fr

Obrazložitev

Redna posodobitev določb, predvidenih v Prilogi V, je bistvenega pomena za zagotovitev 
visoke ravni usposobljenosti in medsebojnega zaupanja med državami članicami.
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OBRAZLOŽITEV

Poklicna mobilnost je ključni element konkurenčnosti in zaposlovanja v Evropi ter del 
strategije Evropa 2020 in Akta za enotni trg. Vendar ostaja majhna, ker manjkajo preprosta in 
jasna pravila za priznavanje poklicnih kvalifikacij, čeprav evropski pravni okvir obstaja od 
70. let 20. stoletja. Tako se velika večina pritožb, ki jih državljani vložijo v centrih za pomoč 
„Solvit“, nanaša na težave pri doseganju priznanja njihovih kvalifikacij, da bi lahko opravljali 
poklic v drugi državi članici Unije.

Temeljna pravica do prostega gibanja se mora še vedno uveljaviti, ta zakonodajni predlog pa 
mora pri tem pomagati s poenostavitvijo postopkov za državljane, ki se želijo preseliti, pri 
čemer je treba zagotoviti visoko raven kakovosti in varnosti za potrošnike, bolnike, delavce in 
vse državljane EU ter izboljšati zaupanje med državami članicami.

Ta poenostavitev in zaupanje se zagotovita tudi z rednim prilagajanjem enotnih zahtev glede 
usposobljenosti za poklice, upravičene do samodejnega priznavanja, nazadnje pa tudi s 
povečanjem števila teh poklicev, ki jih je zdaj samo sedem med več kot 800 poklici, ki so 
regulirani v EU. 

Ta postopek se hkrati ujema z gibanjem, ki se je začelo z bolonjskim procesom, ki postopno 
in prožno približuje merila in opredelitve usposabljanj, hkrati pa državam in zadevnim 
ustanovam pušča popolno neodvisnost pri njihovem organiziranju. Izboljšanje priznavanja 
kvalifikacij se mora opirati na te dosežke, posodobitev pa je mogoča s čim bolj odprtim 
posvetovanjem in dogovarjanjem pristojnih organov, poklicnih združenj, akademskih ustanov 
in socialnih partnerjev.

To je velik izziv za potencial enotnega trga in sam obstoj evropskega državljanstva. Tako je 
bil ta predlog prenove po sprejetju Akta za enotni trg opredeljen kot eden od dvanajstih 
vzvodov za spodbujanje rasti in krepitev zaupanja med evropskimi državljani. 

Zato poročevalka pozdravlja ta predlog Komisije, ki vsebuje pomembne zamisli, s katerimi 
sprejema ta izziv, zlasti oblikovanje poklicne izkaznice, kar zagovarja od leta 2007. Poleg 
tega je treba poudariti duh izmenjave in pozornosti med institucijami in zainteresiranimi 
stranmi, ki je vladal pri pripravi tega predloga, zaradi česar je bilo mogoče napisati dosledno 
in splošno dobro sprejeto besedilo, tudi če je treba nekatere nezanemarljive točke še izboljšati.

OLAJŠATI POSTOPKE

Poročevalka pozdravlja uvedbo sistema poklicne izkaznice na podlagi prostovoljstva. Ta 
postopek, ki mora obstajati vzporedno s klasičnim sistemom, temelji na omrežju 
informacijskega sistema za notranji trg (IMI) in je torej popolnoma dematerializiran. Cilj 
uporabe tega postopka je poenostaviti ukrepe za strokovnjake in pristojne organe, hkrati pa 
zagotoviti visoko raven zanesljivosti posredovanih informacij in boljše komuniciranje med
državami članicami, kar mora prispevati k medsebojnemu zaupanju. 

Vseeno bi bilo treba v prvi fazi izvajanja sistema podaljšati roke obdelave, da se zagotovita 
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optimalno delovanje in boljša kakovost storitve. Prav tako bi bilo treba ponuditi usposabljanje 
za uporabo novih funkcij informacijskega sistema za notranji trg. Poleg teh praktičnih vidikov 
je treba poudariti, da je lahko evropska poklicna izkaznica pomemben simbol in resnično 
orodje evropskega državljanstva.

Napake sedanjega sistema so namreč pomemben vzrok težav in nejevolje pri osebah, ki jih 
zanima mobilnost. Da bi jim lahko pomagali pri ukrepih, je ključno, da imajo lahko na voljo 
zanesljive in učinkovite vire informacij, da se postopki pospešijo. Zato poročevalka meni, da 
je nujno okrepiti vlogo centrov za pomoč in povečati pokritost celotnega evropskega ozemlja 
z enotnimi kontaktnimi točkami, ki bodo dostopne vsem strokovnjakom.

ZAGOTOVITI ZANESLJIVOST, KAKOVOST IN VARNOST

Ena od glavnih ovir za mobilnost je pomanjkanje zaupanja pri potrošnikih, bolnikih, 
pristojnih organih in strokovnjakih. To nezaupanje je povezano z razlikami med usposabljanji, 
metodami in pogoji opravljanja dejavnosti ter neupoštevanjem teh razlik. To pomanjkanje 
zaupanje je posebej opazno pri poklicih, za katere velja samodejno priznavanje, čeprav 
minimalne enotne zahteve glede usposobljenosti v teoriji zagotavljajo ustrezno raven 
kvalifikacij. 

Predlog uvaja več načinov za izboljšanje položaja, zlasti z večjo uporabo možnosti, ki jih 
ponujata informacijski sistem za notranji trg in poklicna izkaznica. Predvsem gre za 
potrjevanje dokumentov s strani organa države članice izvora ter mehanizem opozarjanja v 
primeru odvzema pravice do opravljanja storitev, ki bi ga bilo treba razširiti na strokovnjake, 
ki so uporabili ponarejene dokumente pri vložitvi prošnje za priznanje kvalifikacije.

Na splošno je medsebojno zaupanje glede ravni kvalifikacij mogoče izboljšati z rednim 
posodabljanjem in nadgradnjo zahtev glede usposabljanja, kar zahteva redno posvetovanje z 
zadevnimi stranmi, da bi priloge prilagodili ob strogem upoštevanju neodvisnosti 
organiziranja programov. 

Poročevalka zato pozdravlja predloge za posodobitev programov za poklice medicinske 
sestre, babice, farmacevta in arhitekta, pri čemer pa se ne sme zanemariti upoštevanje težav 
pri prilagajanju, ki jih to lahko povzroči v nekaterih državah članicah.

Kar zadeva poklice, ki niso upravičeni do samodejnega priznavanja, nove določbe o enotnih 
okvirih za usposabljanje in enotnih preizkusih usposobljenosti vzbujajo velika pričakovanja 
glede na neuspeh sedanjega mehanizma skupne platforme. Poročevalka meni, da so lahko ta 
orodja, ki bodo dobro vodena in jih bodo spremljala obsežna posvetovanja, učinkovit most 
med splošnim sistemom in samodejnim priznavanjem ter da lahko zato podpirajo mobilnost in 
hkrati zagotavljajo visoko raven kakovosti in medsebojnega zaupanja.

Z Direktivo bi se lahko uvedel tudi mehanizem nadzora kakovosti usposabljanj, ki jih izvajajo 
ustanove, z vidika zahtev, določenih v Direktivi, da bi se zaščitili pred vsakršnim dvomom o 
resnični vrednosti opravljenih usposabljanj. 

Nadalje, zaradi pravice do opravljanja dejavnosti velja, da so preverjanja jezikovnega znanja 
potrebno jamstvo za varnost državljanov, zlasti bolnikov. Prav tako mehanizem nadzora 
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kakovosti usposabljanj, ki jih izvajajo ustanove, z vidika zahtev, določenih v Direktivi, da bi 
se zaščitili pred vsakršnim dvomom o resnični vrednosti opravljenih usposabljanj.

Poročevalka nasprotno meni, da določbe, kot sta delni dostop ali podaljšanje veljavnosti 
obvezne prijave na dve leti, lahko vzbujajo dvom in negotovost. Zato bi bilo treba državam 
članicam omogočiti, da zavrnejo načelo delnega dostopa do vsakega poklica, ki vpliva na 
javno zdravje, varnost ali spremljanje zdravja, poleg tega pa bi bilo treba v prvi fazi izvajanja 
sistema podaljšati roke obdelave, da se zagotovita optimalno delovanje in boljša kakovost 
storitve.

Evropa mora v času finančne, gospodarske in socialne krize, s kakršno se še ni spopadla od 
svojega nastanka, dati zagon novemu duhu dinamičnosti in inovacij, ki bo temeljil na 
vrednotah enotnosti, raznolikosti in solidarnosti. Za številne evropske državljane, zlasti 
mlade, ki jih v zaskrbljujočem obsegu prizadeva brezposelnost, je poklicna mobilnost lahko 
nuja, ki jim zagotavlja prihodnost in ponovno zaupanje v evropski projekt. 

Ta prenova mora doseči cilj, ki je ob upoštevanju načel subsidiarnosti in sorazmernosti 
dokazati državam članicam, da evropska zakonodaja prispeva h krepitvi državljanstva in 
evropske demokracije s tem, ko zagotavlja resnično dodano vrednost v politikah, ki so 
bistvene za vsakodnevno življenje državljanov.


