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Przedstawiciele siedmiu zawodów sektorowych wzywają Komisję, aby przy sporządzaniu 

wniosku legislacyjnego wzięła pod uwagę  następujące  fundamentalne zasady: 

• Zmiany dyrektywy muszą być przeprowadzone w spójny i przejrzysty sposób w celu 

poprawy jakości i bezpieczeństwa usług świadczonych przez specjalistów sektorowych; 

• Zapewnienie, że automatyczne uznawanie kwalifikacji powinno być ograniczone do osób, 

które ukończyły pełen cykl kształcenia spełniający minimalne warunki szkolenia, 

określone w dyrektywie; 

• Powstrzymanie się od działania na rzecz "częściowego dostępu" do zasad określonych 

w  dyrektywie, ponieważ może to potencjalnie  niebezpiecznie naruszyć integralność i 

jakość kwalifikacji w zawodach sektorowych powodując zagrożenia dla zdrowia i 

bezpieczeństwa dla ogółu społeczeństwa; 

• Utrzymywanie poziomów kwalifikacji zapisanych w art 11 dyrektywy, których usunięcie 

podważyłoby powszechnie ustaloną praktykę i przejrzystość w systemie, a ostatecznie w 

automatyczny system uznawania kwalifikacji; 

• Aktualizacja listy tematów kształcenia w ramach pierwszego etapu modernizacji 

odpowiednio do potrzeby  [1]; 

• Skuteczne wdrożenie Artykułu 59 dyrektywy zapewniającej  odpowiednie konsultacje z 

ekspertami z zainteresowanych grup zawodowych, w celu wymiany poglądów i 

sprawozdań z Komitetem Przedstawicieli państw członkowskich określonych w art 58. 

[1] Federacja Lekarzy Weterynarii w Europie (FVE),  Europejska Rada Dentystów (CED), Europejska Federacja 

Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), Europejskie Stowarzyszenie Położnych (EMA), nie dotyczy lekarzy 

 

  



Joint Statement of the European Sectoral Professions 

 

In the context of Modernization of the Directive 2005/36/EC of the European Parliament and 

of the Council on the Recognition of Professional Qualifications 
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European Midwives Association (EMA) 

Federation of Veterinarians of Europe (FVE) 
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Quality and integrity of qualifications must be preserved. 

7 November 2011                                                

 

The seven Sectoral Professions call upon the Commission to take the following fundamental 

principles into account when drafting the legislative proposal: 

• Amend the Directive in a consistent and clear way in order to strengthen the quality and 

safety of the services provided by the sectoral professionals; 

• Ensure that automatic recognition of qualifications shall be restricted to professionals who 

have completed a full course of study satisfying the minimum training conditions as 

stipulated by the Directive; 

• Refrain from introducing the “Partial Access” principle to the Directive since it has the 

potential to dangerously undermine the integrity and quality of qualifications of the 

sectoral professions thus causing health and safety threats for the general public; 

• Retain the levels of qualifications in Article 11 of the Directive, whose deletion would 

undermine the established practice and transparency in the General System and 

ultimately in the Automatic Recognition system; 

• Update the list of training subjects as part of the first phase of modernization where 

necessary and applicable[1]; 

• Implement effectively Article 59 of the Directive allowing experts from the professional 

groups concerned to exchange views and reports with the Committee of Member States’ 

Representatives as laid down by Article 58. 

[1] Federation of Veterinarians of Europe (FVE), Council of European Dentists (CED), European Federation of Nurses 

Associations (EFN), European Midwives Association (EMA); not applicable for physicians 
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