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Výsledky výzvy na vyjadrenie záujmu o zavedenie európskeho profesijného preukazu
Komisia uverejnila 18. októbra 2013 výzvu na vyjadrenie záujmu, v ktorej reprezentatívne
profesijné organizácie a združenia na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ vyzýva, aby vyjadrili
svoj záujem o zavedenie európskeho profesijného preukazu.
K 22. novembru 2013 Komisia dostala odpovede od profesijných organizácií a združení
uvedených v prílohe I a spontánne pripomienky od iných zainteresovaných subjektov, ako sú
príslušné orgány, ktoré sú uvedené v prílohe II.
Ďalšie kroky
V záujme zefektívnenia celého procesu a jeho dokončenia do konca lehoty na transpozíciu
Komisia navrhuje, aby sa v zavádzaní európskeho profesijného preukazu pokračovalo u
obmedzeného počtu profesií.
Profesie, ktoré už vyjadrili svoj záujem, ale Komisia ich v tejto fáze nevybrala, a profesie,
ktoré prejavia dostatočný záujem v budúcnosti, sa vezmú do úvahy pri zavádzaní európskeho
profesijného preukazu v nasledujúcej fáze.
Ako sa stanovuje v zmenenom znení smernice o uznávaní odborných kvalifikácií, na
európsky profesijný preukaz sa budú vzťahovať tieto podmienky (článok 4a ods. 7):
„a) existuje značná mobilita alebo potenciál značnej mobility v príslušnom povolaní;
b) existuje dostatočný záujem, ktorý vyjadrili príslušné zainteresované subjekty;
c) povolanie alebo vzdelanie a odborná príprava, ktoré sú zamerané na výkon
povolania, sú regulované v mnohých členských štátoch.“
Po predbežnom preskúmaní charakteristických vlastností profesií, ktoré vyjadrili záujem o
zavedenie európskeho profesijného preukazu, Komisia usudzuje, že v tejto fáze treba
podrobnejšie preskúmať nasledujúce profesie, ktoré podľa všetkého do veľkej miery spĺňajú
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podmienky uložené v smernici o uznávaní odborných kvalifikácií, a to bez toho, aby to malo
vplyv na konečný výber profesií pre tento preukaz:
a) lekári
b) zdravotné sestry
c) farmaceuti
d) fyzioterapeuti
e) inžinieri
f) horskí vodcovia
g) realitní agenti.
Na základe záujmu, ktorý profesijné organizácie a združenia vyjadrili, Komisia vyzýva všetky
zainteresované subjekty vo vzťahu s profesiami uvedenými vyššie v písmenách a) až g),
a najmä príslušné orgány oprávnené preberať žiadosti a prijímať rozhodnutia o uznávaní
odborných kvalifikácií pre tieto profesie, aby vyjadrili pripomienky k záujmu o využívanie
európskeho profesijného preukazu, ktorý tieto profesijné orgány vyjadrili.
Tieto pripomienky by sa mali zaslať najneskôr do 10. januára 2014 na adresu markt-e4epc＠ec.europa.eu a mali by obsahovať čo možno najdôkladnejšie zdôvodnenie proti
zavedeniu preukazu. Pripomienky príslušných orgánov, ktoré už Komisii boli v tejto otázke
predložené, sa vezmú do úvahy. V tejto súvislosti príslušné orgány nemusia svoje
pripomienky predložiť znovu, ak si to neželajú. Všetky doručené pripomienky budú
uverejnené na webových stránkach Komisie, pokiaľ autor pripomienky nepožiada o opak.
Okrem toho Komisia plánuje, že sa začiatkom roka 2014 skontaktuje s príslušnými
zainteresovanými stranami prostredníctvom dotazníkov.
Komisia takisto začne s hĺbkovou analýzou plnenia podmienok na zavedenie európskeho
profesijného preukazu týmito profesiami. Navrhne, aby sa preukaz zaviedol len pre tie
profesie, ktoré v plnej miere spĺňajú výberové kritériá, pričom zohľadní aj nutnosť zaistiť
hladké zavedenie tohto nového postupu uznávania.
Komisia zamýšľa zriadiť ťažiskovú skupinu, ktorá bude zohrávať aktívnu úlohu na
nadchádzajúcich diskusiách týkajúcich sa fungovania európskeho profesijného preukazu. Túto
skupinu bude tvoriť obmedzený počet účastníkov vrátane zástupcov profesijných organizácií
na úrovni EÚ, ako aj príslušných orgánov členských štátov pre tie profesie, ktoré sa v tejto
fáze preskúmajú podrobnejšie. Prvé úvodné zasadnutie sa uskutoční 31. januára 2014 a po
ňom budú v prvom štvrťroku 2014 nasledovať ďalšie zasadnutia.

