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EVROPSKÁ KOMISE
Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby
SLUŽBY
Volný pohyb odborníků

V Bruselu dne 6. prosince 2013
MARKT/E4/PM/lp Ares(2013)3896807

Výsledky výzvy k vyjádření zájmu o zavedení evropského profesního průkazu
Komise dne 18. října 2013 uveřejnila výzvu k vyjádření zájmu, ve které vyzvala
reprezentativní profesní organizace a sdružení na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU, aby
vyjádřily zájem o zavedení evropského profesního průkazu (EPC).
K 22. listopadu 2013 Komise obdržela odpovědi od profesních organizací a sdružení, které
jsou uvedeny v příloze I, a spontánní připomínky ostatních zúčastněných stran, např.
příslušných orgánů, které jsou uvedeny v příloze II.
Další kroky
Za účelem usnadnění procesu a zajištění, aby mohl být proces dokončen do konce lhůty pro
provedení, Komise navrhuje pokračovat v práci týkající se zavedení EPC s omezeným počtem
zástupců povolání.
Zástupci povolání, kteří již vyjádřili svůj zájem, avšak Komise tato povolání v této fázi
nezohlednila, a zástupci povolání, kteří projeví dostatečný zájem v budoucnu, budou vzati v
úvahu pro zavedení EPC v další fázi.
Jak je uvedeno ve směrnici o uznávání odborných kvalifikacích, ve znění pozdějších předpisů,
musí být pro zavedení EPC splněny tyto podmínky (čl. 4a odst. 7):
„a) v případě dotčeného povolání existuje velká mobilita nebo potenciál velké
mobility;
b)
dotčené
zúčastněné
strany
vyjádřily
dostatečný
zájem;
c) povolání nebo vzdělávání a odborné vzdělávání potřebné k výkonu dotčené profese
je regulováno ve značném počtu členských států.“
Po předběžném přezkoumání charakteristik povolání, která vyjádřila zájem o zavedení EPC,
se Komise domnívá, že v této fázi musí proběhnout důkladnější posouzení ve vztahu k
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povoláním, u nichž se zdá, že splňují do značné míry podmínky určené ve směrnici o
uznávání odborných kvalifikací, aniž je dotčen konečný výběr povolání pro EPC:
a) lékaři
b) zdravotní sestry
c) farmaceuti
d) fyzioterapeuti
e) inženýři
f) horští průvodci
g) realitní makléři.
Na základě zájmu vyjádřeného profesními organizacemi a sdruženími Komise vyzývá
všechny zúčastněné strany ve vztahu k profesím uvedeným výše v bodech a) až g), a zejména
příslušné orgány, které jsou oprávněny přijímat žádosti a rozhodnutí o uznání profesních
kvalifikací pro tyto profese, aby předložily své připomínky k zájmu vyjádřenému těmito
profesními organizacemi, které mají mít z ECP prospěch.
Tyto připomínky by měly být zaslány na adresu markt-e4-epc＠ec.europa.eu nejpozději do
10. ledna 2014 s uvedením řádného odůvodnění motivace proti zavedení karty. Připomínky
příslušných orgánů, které byly již Komisi v této záležitosti zaslány, budou vzaty v úvahu. V
této souvislosti příslušné orgány nemusí své připomínky zasílat znovu, pokud si tak nepřejí
učinit. Veškeré připomínky budou zveřejněny na webových stránkách Komise, pokud si autor
připomínky nevyžádá jinak. Komise hodlá na začátku roku 2014 kontaktovat příslušné
zúčastněné strany formou dotazníků.
Komise také zahájí hlubší analýzu splnění podmínek pro zavedení EPC těmito povoláními.
Navrhne zavedení karty pouze pro povolání, která plně splňují výběrová kritéria a zohlední
také potřebu zajistit hladké zavedení nového způsobu uznávání.
Komise hodlá zřídit pracovní skupinu, tzv. focus group, která bude hrát při nadcházejících
debatách týkajících se fungování EPC aktivní roli. Skupina bude tvořena omezeným počtem
účastníků, včetně zástupců profesních organizací na úrovni EU, jakož i příslušných orgánů
členských států pro profese, pro které již v této fázi proběhlo důkladnější posouzení. První
úvodní schůzka se uskuteční dne 31. ledna 2014 a v prvním čtvrtletí roku 2014 na ni budou
navazovat další schůzky.

