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Vložte tento pozmeňujúci návrh 43 pred pozmeňujúci návrh 1: 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) V prípade absencie osobitných 

ustanovení stanovených v práve Únie, 

ktorými by sa harmonizovali požiadavky 

na prístup k regulovanému povolaniu 

alebo na jeho vykonávanie, členské štáty 

majú právo rozhodnúť o tom, či a ako 

regulovať povolanie v rámci zásad 

nediskriminácie a proporcionality. 

 

vypúšťa sa 

(Tento pozmeňujúci návrh bol prijatý vo výbore, ale chýbal v texte, ktorý sa poslal na 

preklad.) 
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Pozmeňujúce návrhy 12, 20, 23, 34, 37 znejú takto: 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12a) Na účely určenia príslušnej 

úrovne regulácie v medziach 

proporcionality je dôležité zabezpečiť, aby 

sa primerane stanovili ciele verejného 

záujmu. Ak sa napríklad zvýšia riziká 

súvisiace s cieľom verejného záujmu, 

členské štáty by mali mať primeraný 

priestor na voľné uváženie, v rámci 

ktorého budú schopné určiť úroveň 

ochrany, ktorú chcú poskytnúť, 

a v prípade potreby posilniť existujúcu 

reguláciu. Skutočnosť, že jeden členský 

štát ukladá menej prísne pravidlá než iný 

členský štát, neznamená, že pravidlá tohto 

druhého členského štátu sú neprimerané, 

a preto nezlučiteľné s právom Únie. Hoci 

regulácia povolaní je pri ochrane cieľov 

verejného záujmu a zabezpečovaní 

vysokej kvality výrobkov a služieb 

nanajvýš dôležitá, mala by okrem iného 

prispievať k podpore vysokej úrovne 

zamestnanosti a vysokej úrovne 

vzdelávania a odbornej prípravy. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 18 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (18a) V prípade, že sa členské štáty 

domnievajú, že akékoľvek konkrétne 

kritérium nie je pre posúdenie relevantné, 

mali by svoje rozhodnutie náležite 

odôvodniť, keď túto skutočnosť budú 

oznamovať Komisii v súlade s touto 

smernicou. 
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Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 20 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (20a) Na dosiahnutie cieľov verejného 

záujmu môže byť vhodné zaviesť 

dodatočné požiadavky. Samotná 

skutočnosť, že by sa mal posúdiť ich 

individuálny alebo kombinovaný účinok, 

neznamená, že tieto požiadavky sú na prvý 

pohľad neprimerané. Napríklad 

povinnosť absolvovať nepretržitý 

profesijný rozvoj môže byť vhodná na 

zabezpečenie toho, aby odborníci držali 

krok s vývojom vo svojich príslušných 

oblastiach, pokiaľ sa tým nestanovujú 

diskriminačné a neprimerané podmienky 

na úkor nových účastníkov. Rovnako sa 

môže za vhodné považovať aj povinné 

členstvo v profesijnej organizácii v 

prípade, ak štát poveril profesijné 

organizácie zabezpečovaním príslušných 

cieľov verejného záujmu, napríklad pri 

dohľade nad legitímnym vykonávaním 

povolania alebo pri organizovaní alebo 

kontrole nepretržitej odbornej prípravy. 

V prípade, že sa nezávislosť povolania 

nedá primerane zaručiť inými 

prostriedkami, členské štáty by mohli 

zvážiť uplatnenie záruk, ako je 

obmedzenie účasti osôb, ktoré dané 

povolanie nevykonávajú, alebo stanovenie 

toho, že väčšinu hlasovacích práv majú 

mať osoby, ktoré dané povolanie 

vykonávajú, pokiaľ takéto záruky 

nepresahujú rámec toho, čo je potrebné 

na ochranu cieľa verejného záujmu. S 

cieľom zabezpečiť ochranu cieľov 

verejného záujmu a kvalitu 

poskytovaných služieb by členské štáty 

mohli zvážiť stanovenie požiadaviek na 

pevné minimálne a/alebo maximálne 

sadzby, ktoré musia poskytovatelia služieb 

spĺňať, najmä v prípade služieb, pri 
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ktorých je to nutné v záujme účinného 

uplatňovania zásady úhrady nákladov, 

pokiaľ je takéto obmedzenie primerané a 

ak sa v prípade potreby predpokladajú 

odchýlky od týchto minimálnych a/alebo 

maximálnych sadzieb. Ak sa zavedením 

dodatočných požiadaviek duplikujú 

požiadavky, ktoré už členský štát zaviedol 

v súvislosti s inými pravidlami alebo 

postupmi, takéto požiadavky nemožno 

považovať za primerané na dosiahnutie 

sledovaného cieľa. 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh smernice 

Článok 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 4 Článok 4 

Posudzovanie nových opatrení ex ante Posudzovanie a monitorovanie nových 

opatrení ex ante 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

príslušné orgány vykonali posúdenie 

proporcionality v súlade s pravidlami 

stanovenými v tejto smernici, a to pred 

zavedením nových alebo pozmeňujúcich 

legislatívnych, regulačných alebo 

správnych opatrení obmedzujúcich prístup 

k regulovaným povolaniam alebo ich 

vykonávanie. 

1. Členské štáty vykonajú posúdenie v 

súlade s pravidlami stanovenými v tejto 

smernici, a to pred zavedením nových 

alebo pred zmenou existujúcich 

legislatívnych, regulačných alebo 

správnych ustanovení obmedzujúcich 

prístup k regulovaným povolaniam alebo 

ich vykonávanie. 

 1a. Rozsah posudzovania uvedeného v 

odseku 1 musí byť primeraný charakteru, 

obsahu a vplyvu zavádzaného ustanovenia 

s ohľadom na osobitné predpisy 

upravujúce príslušné povolanie. 

2. Akékoľvek ustanovenie uvedené v 

odseku 1 musí byť sprevádzané 

podrobným vyhlásením, ktoré umožní 

vyhodnotiť súlad so zásadou 

proporcionality. 

2. Akékoľvek ustanovenie uvedené v 

odseku 1 musí byť sprevádzané 

podrobným vyhlásením, ktoré umožní 

vyhodnotiť súlad so zásadami 

nediskriminácie a proporcionality. 

3. Dôvody pre konštatovanie, že 

ustanovenie je odôvodnené, nevyhnutné a 

proporcionálne musia byť podložené 

kvalitatívnymi a ak je to možné, 

3. Dôvody pre konštatovanie, že 

ustanovenie je nediskriminačné, 

odôvodnené a proporcionálne musia byť 

podložené kvalitatívnymi, a ak je to 
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kvantitatívnymi dôkazmi. možné, kvantitatívnymi dôkazmi. 

 3a. Členské štáty prijmú potrebné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa 

posúdenie uvedené v odseku 1 vykonalo 

objektívnym a nezávislým spôsobom. 

4. Členské štáty pravidelne a s 

početnosťou vhodnou pre príslušné 

opatrenie monitorujú proporcionalitu 

legislatívnych, regulačných alebo 

správnych opatrení obmedzujúcich prístup 

k regulovaným povolaniam alebo ich 

vykonávanie, so zreteľom na akékoľvek 

zmeny, ktoré nastali od prijatia 

predmetného opatrenia. 

4. Členské štáty s početnosťou 

vhodnou pre príslušné opatrenie 

monitorujú súlad legislatívnych, 

regulačných alebo správnych ustanovení 

obmedzujúcich prístup k regulovaným 

povolaniam alebo ich vykonávanie so 

zásadami nediskriminácie a 

proporcionality, s náležitým zreteľom na 

akékoľvek zmeny, ktoré nastali od prijatia 

príslušných ustanovení. 

5. Členské štáty prijmú potrebné 

opatrenia s cieľom zabezpečiť, že 

posúdenie proporcionality uvedené v 

odseku 1 sa vykoná objektívnym a 

nezávislým spôsobom, a to aj 

prostredníctvom zapojenia nezávislých 

kontrolných orgánov. 

5. Na účely tohto článku členské štáty 

pred zavedením nových alebo pred 

zmenou existujúcich legislatívnych, 

regulačných alebo správnych ustanovení 

obmedzujúcich prístup k regulovaným 

povolaniam alebo ich vykonávanie 

zabezpečia, aby tieto ustanovenia boli 

vhodné na dosiahnutie sledovaného cieľa 
a aby neprekračovali rámec toho, čo je 

nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa. 

Pri tomto hodnotení členské štáty musia 

vziať do úvahy acquis communautaire, 

najmä so zreteľom na osobitný charakter 

povolaní poskytujúcich služby zdravotnej 

starostlivosti, ako uznáva európsky 

zákonodarca a judikatúra Súdneho dvora, 

a pokiaľ ide o reguláciu takýchto 

povolaní, členským štátom sa musí 

ponechať priestor na voľné uváženie, 

ktorý je dostatočný na to, aby sa 

zabezpečila vysoká úroveň ochrany 

ľudského zdravia. 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh smernice 

Článok 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 6 Článok 6 
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Proporcionalita Proporcionalita 

1. Členské štáty posúdia pred 

zavedením nových alebo pozmeňujúcich 

legislatívnych, regulačných alebo 

správnych opatrení obmedzujúcich prístup 

k regulovaným povolaniam alebo ich 

vykonávanie, či tieto opatrenia sú 

potrebné a vhodné na dosiahnutie 

sledovaného cieľa a či neprekračujú rámec 

toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto 

cieľa. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

legislatívne, regulačné alebo správne 

ustanovenia obmedzujúce prístup k 

regulovaným povolaniam alebo ich 

vykonávanie, ktoré zavedú, a zmeny, ktoré 

v existujúcich ustanoveniach vykonajú, 

boli vhodné na dosiahnutie sledovaného 

cieľa a aby neprekračovali rámec toho, čo 

je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa. 

  

2. Pri posudzovaní nevyhnutnosti a 

proporcionality ustanovení príslušné 

orgány zvážia najmä: 

2. Na tento účel pred prijatím 

ustanovení uvedených v odseku 1 členské 

štáty v prípade potreby zvážia: 

a) povahu rizík súvisiacich so 

sledovanými cieľmi verejného záujmu, 

najmä rizík pre spotrebiteľov, odborníkov 

alebo tretie strany; 

a) povahu rizík súvisiacich so 

sledovanými cieľmi verejného záujmu, 

najmä rizík pre príjemcov služieb vrátane 

spotrebiteľov, pre odborníkov alebo pre 

tretie strany; 

b) vhodnosť ustanovenia, pokiaľ ide o 

jeho vhodnosť na dosiahnutie sledovaného 

cieľa, a či skutočne odráža tento cieľ 

dôsledným a systematickým spôsobom, a 

teda či rieši zistené riziká podobným 

spôsobom ako pri porovnateľných 

činnostiach; 

b) vhodnosť ustanovenia, pokiaľ ide o 

jeho vhodnosť na dosiahnutie sledovaného 

cieľa, a či skutočne odráža tento cieľ 

dôsledným a systematickým spôsobom, a 

teda či rieši zistené riziká podobným 

spôsobom ako pri porovnateľných 

činnostiach; 

c) potrebu ustanovenia a najmä to, či 

sú existujúce pravidlá osobitného alebo 

všeobecného charakteru, napríklad 

predpisy týkajúce sa bezpečnosti výrobkov 

alebo zákon o ochrane spotrebiteľa, 

nedostatočné na ochranu sledovaného 

cieľa; 

c) to, či sú existujúce pravidlá 

osobitného alebo všeobecnejšieho 

charakteru, ako sú pravidlá obsiahnuté v 

zákone o bezpečnosti výrobkov alebo v 

zákone o ochrane spotrebiteľa, 

nedostatočné na dosiahnutie sledovaného 

cieľa; 

d) prepojenie medzi rozsahom 

činností povolania alebo činností pre neho 

vyhradených a požadovanou odbornou 

kvalifikáciou; 

d) súvislosť medzi rozsahom činností 

povolania alebo činností pre neho 

vyhradených a požadovanou odbornou 

kvalifikáciou; 

e) prepojenie medzi komplexnosťou 

úloh a potrebným vlastníctvom osobitnej 

odbornej kvalifikácie, najmä pokiaľ ide o 

úroveň, povahu a trvanie požadovanej 

odbornej prípravy alebo praxe, ako aj 

existenciu rôznych spôsobov na získanie 

odbornej kvalifikácie; 

e) súvislosť medzi komplexnosťou 

príslušných úloh a potrebou toho, aby tí, 

ktorí ich vykonávajú, mali osobitné 

odborné kvalifikácie, najmä pokiaľ ide o 

úroveň, povahu a trvanie požadovanej 

odbornej prípravy alebo praxe, ako aj 

existenciu rôznych spôsobov na získanie 
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odbornej kvalifikácie; 

f) rozsah odborných činností 

vyhradených pre držiteľov určitej 

odbornej kvalifikácie, konkrétne či a 

prečo činnosti vyhradené pre určitých 

odborníkov môžu alebo nemôžu byť 

spoločné s inými odborníkmi; 

f) to, či a prečo činnosti vyhradené 

pre určitých odborníkov môžu alebo 

nemôžu byť spoločné s inými odborníkmi; 

g) stupeň nezávislosti pri výkone 

regulovaného povolania a vplyv 

organizačných opatrení a opatrení dohľadu 

na dosiahnutie sledovaného cieľa, najmä ak 

sú činnosti súvisiace s regulovaným 

povolaním sledované pod dohľadom a 

zodpovednosťou riadne kvalifikovaného 

odborníka. 

g) stupeň nezávislosti pri výkone 

regulovaného povolania a vplyv 

organizačných opatrení a opatrení dohľadu 

na dosiahnutie sledovaného cieľa, najmä ak 

sú činnosti súvisiace s regulovaným 

povolaním sledované pod dohľadom a 

zodpovednosťou riadne kvalifikovaného 

odborníka. 

h) vedecký a technologický rozvoj, 

ktorý môže znížiť asymetriu informácií 

medzi spotrebiteľmi a odborníkmi; 

h) vedecký a technologický rozvoj, 

ktorý môže znížiť alebo zvýšiť asymetriu 

informácií medzi spotrebiteľmi a 

odborníkmi; 

i) hospodársky dosah tohto opatrenia 

najmä s ohľadom na mieru hospodárskej 

súťaže na trhu a kvalitu poskytovaných 

služieb, ako aj dosah na voľný pohyb osôb 

a služieb v rámci Únie; 

i) dosah na voľný pohyb osôb a 

služieb v rámci Únie, výber spotrebiteľov 

a kvalitu poskytovanej služby; 

j) možnosť používať menej 

obmedzujúce prostriedky na dosiahnutie 

cieľov verejného záujmu; 

j) možnosť používať menej 

obmedzujúce prostriedky na dosiahnutie 

cieľa verejného záujmu; 

k) kumulatívny účinok obmedzení 

prístupu k povolaniu , ako aj jeho 

vykonávania, a najmä ako každá z týchto 

požiadaviek prispieva k dosiahnutiu cieľov 

verejného záujmu a či je nevyhnutné 

dosiahnuť rovnaké ciele verejného 

záujmu. 

k) účinok nových alebo pozmenených 

ustanovení, keď sú v kombinácii s inými 

ustanoveniami, ktorými sa obmedzuje 

prístup k povolaniu alebo jeho 

vykonávanie, a najmä spôsob, akým každá 

z týchto požiadaviek prispieva k 

dosiahnutiu toho istého cieľa verejného 

záujmu a či je v záujme jeho dosiahnutia 

nevyhnutná. 

 Ak sa členské štáty z hľadiska požiadaviek 

na dané regulované povolanie 

domnievajú, že akékoľvek konkrétne 

kritérium nie je pre posúdenie relevantné, 

svoje rozhodnutie náležite odôvodnia pri 

oznamovaní tejto skutočnosti Komisii 

podľa článku 9 ods. 1. 

3. Na účely odseku 2 písm. j), ak sú 

opatrenia odôvodnené ochranou 

3. Na účely odseku 2 písm. j), ak sú 

opatrenia odôvodnené iba ochranou 
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spotrebiteľa a ak zistené riziká sú 

obmedzené na vzťah medzi odborníkom a 

spotrebiteľom bez negatívneho vplyvu na 

tretie strany, príslušné orgány posúdia 

najmä to, či cieľ možno dosiahnuť 

pomocou chráneného profesijného titulu 

bez vyhradenia činností. 

spotrebiteľa a ak sa zistené riziká 

obmedzujú na vzťah medzi odborníkom a 

spotrebiteľom, a preto nemajú negatívny 

vplyv na tretie strany, členské štáty posúdia 

najmä to, či cieľ možno dosiahnuť 

pomocou prostriedkov, ktoré sú menej 

obmedzujúce, ako je vyhradenie činností. 

4. Na účely odseku 2 písm. k) 

príslušné orgány posúdia najmä 

kumulatívny účinok, ktorý vznikne pri 

uložení niektorej z týchto požiadaviek: 

4. Na účely odseku 2 písm. k) členské 

štáty posúdia pravdepodobné účinky 

nových alebo zmenených ustanovení, keď 

sú v kombinácii s niektorou z 

nasledujúcich požiadaviek, ktoré 

obmedzujú prístup k regulovaným 

povolaniam alebo ich vykonávanie, 

pričom zohľadnia skutočnosť, že takéto 

účinky môžu byť pozitívne, ako aj 

negatívne: 

a) vyhradené činnosti existujúce popri 

chránenom profesijnom titule; 

a) vyhradené činnosti, chránený 

profesijný titul alebo akákoľvek iná 

forma regulácie v zmysle článku 3 ods. 1 

písm. a) smernice 2005/36/ES; 

b) požiadavky na kontinuálny 

profesijný rozvoj; 

b) požiadavky na povinný kontinuálny 

profesijný rozvoj; 

c)  pravidlá súvisiace s organizáciou 

daného povolania, profesijnou etikou a 

dohľadom; 

c)  pravidlá súvisiace s organizáciou 

daného povolania, profesijnou etikou a 

dohľadom; 

d) povinné členstvo v komore, 

systémy registrácie alebo udeľovania 

oprávnení, najmä ak tieto požiadavky 

znamenajú vlastníctvo určitej odbornej 

kvalifikácie; 

d) povinné členstvo v komore, 

systémy registrácie alebo udeľovania 

oprávnení, najmä ak tieto požiadavky 

znamenajú vlastníctvo určitej odbornej 

kvalifikácie; 

e) kvantitatívne obmedzenia, najmä 

požiadavky obmedzujúce počet oprávnení 

na prax, alebo určenie minimálneho alebo 

maximálneho počtu zamestnancov, 

riadiacich pracovníkov alebo zástupcov, 

ktorí majú určité odborné kvalifikácie; 

e) kvantitatívne obmedzenia, najmä 

požiadavky obmedzujúce počet oprávnení 

na prax, alebo určenie minimálneho alebo 

maximálneho počtu zamestnancov, 

riadiacich pracovníkov alebo zástupcov, 

ktorí majú určité odborné kvalifikácie; 

f) osobitné požiadavky na právnu 

formu alebo požiadavky týkajúce sa 

vlastníckej štruktúry alebo riadenia 

spoločnosti, v rozsahu, v akom sú tieto 

požiadavky priamo spojené s výkonom 

regulovaného povolania; 

f) osobitné požiadavky na právnu 

formu alebo požiadavky týkajúce sa 

vlastníckej štruktúry alebo riadenia 

spoločnosti, v rozsahu, v akom sú tieto 

požiadavky priamo spojené s výkonom 

regulovaného povolania; 

g) územné obmedzenia, najmä ak je 

povolanie regulované v častiach územia 

g) územné obmedzenia vrátane 

prípadov, keď je povolanie regulované v 
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členského štátu rôznym spôsobom; častiach územia členského štátu spôsobom, 

ktorý je odlišný od spôsobu, akým je 

regulovaný v iných častiach; 

h) požiadavky obmedzujúce výkon 

regulovaného povolania spoločne alebo v 

partnerstve, ako aj pravidlá nezlučiteľnosti; 

h) požiadavky obmedzujúce výkon 

regulovaného povolania spoločne alebo v 

partnerstve, ako aj pravidlá nezlučiteľnosti; 

i) požiadavky týkajúce sa poistného 

krytia alebo iných prostriedkov osobnej 

alebo kolektívnej ochrany profesijnej 

zodpovednosti; 

i) požiadavky týkajúce sa poistného 

krytia alebo iných prostriedkov osobnej 

alebo kolektívnej ochrany profesijnej 

zodpovednosti; 

j) požiadavky na jazykové znalosti, v 

rozsahu potrebnom pre vykonávanie 

povolania; 

j) požiadavky na jazykové znalosti, v 

rozsahu potrebnom pre vykonávanie 

povolania; 

 ja) stanovené minimálne a/alebo 

maximálne sadzby; 

 jb)  požiadavky na reklamu. 

 4a. Ak sa ustanovenia uvedené v 

odseku 4 týkajú regulácie zdravotníckych 

povolaní a majú dôsledky na bezpečnosť 

pacientov, členské štáty zohľadňujú cieľ 

zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 

ľudského zdravia. 

 4b. Na účely odseku 1 tohto článku 

členské štáty zabezpečia, aby pred 

zavedením nových alebo pred zmenou 

existujúcich legislatívnych, regulačných 

alebo správnych ustanovení 

obmedzujúcich prístup k regulovaným 

povolaniam alebo ich vykonávanie boli 

tieto ustanovenia vhodné na zaistenie 

dosiahnutia sledovaného cieľa a aby 

neprekračovali rámec toho, čo je 

nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Pri 

tomto hodnotení musia členské štáty vziať 

do úvahy acquis communautaire, najmä 

so zreteľom na osobitný charakter 

povolaní poskytujúcich služby zdravotnej 

starostlivosti, ako uznáva európsky 

zákonodarca a judikatúra Súdneho dvora, 

a pokiaľ ide o reguláciu takýchto 

povolaní, členským štátom sa musí 

ponechať priestor na voľné uváženie, 

ktorý je dostatočný na to, aby sa 

zabezpečila vysoká úroveň ochrany 

ľudského zdravia. 
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 4c. Členské štáty okrem toho 

zabezpečia dodržiavanie zásady 

proporcionality špecifických požiadaviek 

súvisiacich s cezhraničným poskytovaním 

služieb, stanovenej v hlave II smernice 

2005/36/ES, vrátane: 

 a) automatickej dočasnej registrácie 

alebo pro forma členstva v profesijnej 

organizácii alebo orgáne, uvedenej v 

článku 6 ods. 1 písm. a) smernice 

2005/36/ES, profesijného preukazu alebo 

akejkoľvek inej rovnocennej požiadavky; 

 b) vyhlásenia, ktoré je potrebné 

urobiť vopred, podľa článku 7 ods. 1 

smernice 2005/36/ES, dokumentov, ktoré 

sa vyžadujú podľa článku 7 ods. 2 

smernice 2005/36/ES alebo akejkoľvek 

inej rovnocennej požiadavky; 

 c) požiadavky na zaplatenie poplatku 

alebo akýchkoľvek poplatkov súvisiacich 

s administratívnymi formalitami, ktoré 

poskytovateľovi služby vzniknú. 

 

 

(Týka sa všetkých jazykov.) 


