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Rezultaty zaproszenia do wyrażenia zainteresowania wprowadzeniem europejskiej
legitymacji zawodowej (ELZ)
W dniu 18 października 2013 r. Komisja opublikowała zaproszenie do wyrażenia
zainteresowania, w którym zaprosiła reprezentatywne organizacje i zrzeszenia zawodowe na
szczeblu krajowym i unijnym do zgłoszenia zainteresowania wprowadzeniem europejskiej
legitymacji zawodowej (ELZ).
Do dnia 22 listopada 2013 r. Komisja otrzymała odpowiedzi od organizacji i zrzeszeń
zawodowych wyszczególnionych w załączniku I, jak również spontaniczne uwagi innych
zainteresowanych podmiotów, takich jak właściwe organy, wyszczególnionych w załączniku
II.
Dalsze kroki
Aby uprościć cały proces oraz zagwarantować, by mógł on zostać zakończony przed
upływem terminu na transpozycję, Komisja proponuje kontynuowanie prac nad
wprowadzeniem ELZ dla ograniczonej liczby zawodów.
W przypadku zawodów, które już wcześniej wyraziły swoje zainteresowanie, ale nie zostały
uwzględnione przez Komisję na tym etapie, jak również zawodów, które wykażą dostateczne
zainteresowanie w przyszłości, Komisja rozważy wprowadzenie dla nich ELZ na kolejnym
etapie.
Zgodnie z dyrektywą w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, w jej obecnym
brzmieniu, wprowadzenie ELZ podlega następującym warunkom (art. 4a ust. 7):
a) w danym zawodzie istnieje znaczna mobilność lub potencjał znacznej mobilności;
b) odpowiednie zainteresowane strony wyraziły wystarczające zainteresowanie;
c) zawód lub kształcenie i szkolenie prowadzące do wykonywania zawodu regulowane
jest w znacznej liczbie państw członkowskich”.
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Po wstępnym przeglądzie charakterystyki zawodów, których przedstawiciele wyrazili
zainteresowanie wprowadzeniem ELZ, Komisja uważa, że na obecnym etapie należy
przeprowadzić bardziej dogłębną analizę w odniesieniu do następujących zawodów, które
wydają się w dużej mierze spełniać warunki ustanowione w dyrektywie w sprawie uznawania
kwalifikacji zawodowych, nie przesądzając jednak tym samym o ostatecznym wyborze
zawodów do ELZ:
a) lekarze
b) pielęgniarki
c) farmaceuci
d) fizjoterapeuci
e) inżynierowie
f) przewodnicy górscy
g) pośrednicy w obrocie nieruchomościami.
Na podstawie zainteresowania wyrażonego przez organizacje i zrzeszenia zawodowe Komisja
zwraca się do wszystkich zainteresowanych podmiotów związanych z zawodami
wymienionymi w lit. a)–g) powyżej – a w szczególności do właściwych organów
uprawnionych do otrzymywania wniosków oraz podejmowania decyzji w sprawie uznania
kwalifikacji zawodowych do wykonywania tych zawodów – o przedstawienie uwag na temat
wyrażonego przez te organizacje zawodowe zainteresowania możliwością skorzystania z
ELZ.
Uwagi te należy przesłać na adres: markt-e4-epc＠ec.europa.eu do dnia 10 stycznia 2014 r.
Powinny one, w miarę możliwości, zawierać argumenty dotyczące warunków wprowadzenia
legitymacji. Uwagi właściwych organów na ten temat przesłane Komisji już wcześniej,
zostaną uwzględnione. W odniesieniu tego punktu należy zauważyć, że właściwe organy nie
muszą ponownie przesyłać swoich uwag, jeśli nie chcą tego robić. Wszystkie otrzymane
uwagi zostaną opublikowane na stronie internetowej Komisji, chyba że ich autor nie będzie
sobie tego życzył. Poza tym, na początku 2014 r. Komisja zamierza skontaktować się z
właściwymi zainteresowanymi podmiotami za pośrednictwem kwestionariusza.
Komisja zainicjuje także bardziej dogłębną analizę spełniania warunków wprowadzenia ELZ
przez omawiane zawody. Zaproponuje ona wprowadzenie legitymacji tylko dla tych
zawodów, które w pełni spełniają kryteria wyboru, uwzględniając także potrzebę
zagwarantowania sprawnego wprowadzenia tej nowej procedury uznawania.
Komisja zamierza powołać specjalną grupę, która będzie aktywnie uczestniczyć w przyszłych
dyskusjach dotyczących funkcjonowania ELZ. W skład grupy wchodzić będzie ograniczona
liczba uczestników, w tym przedstawiciele organizacji zawodowych na szczeblu UE, jak
również właściwych organów państw członkowskich w przypadku zawodów, które mają być
przedmiotem bardziej szczegółowej analizy na tym etapie. Pierwsze spotkanie

wprowadzające odbędzie się w dniu 31 stycznia 2014 r., po czym nastąpią kolejne spotkania
w pierwszym kwartale 2014 r.
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