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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 19. března 2007,
kterým se zřizuje skupina koordinátorů pro uznávání odborných kvalifikací
(2007/172/ES)
jmenovaných členskými státy v souladu se směrnicí
2005/36/ES. Podle této směrnice je úkolem těchto koordinátorů podpořit jednotné uplatňování směrnice
a shromažďovat veškeré informace, které jsou pro její
uplatňování relevantní.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
(6)

Měla by být stanovena pravidla týkající se zveřejňování
informací ze strany členů skupiny, aniž by byla dotčena
bezpečnostní pravidla Komise stanovená v příloze
rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom (2).

(7)

Osobní údaje týkající se členů skupiny by se měly zpracovávat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů orgány a institucemi Společenství a o volném
pohybu těchto údajů (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. c) Smlouvy ukládá Evropskému společenství a členským státům povinnost
odstranit překážky volného pohybu osob a služeb. Pro
státní příslušníky členských států volný pohyb znamená
zejména možnost vykonávat povolání, ať již jako osoba
samostatně výdělečně činná, nebo jako zaměstnanec,
v jiném členském státě než v tom, ve kterém získali
odbornou kvalifikaci. Článek 47 Smlouvy kromě toho
směřuje k zajištění volného pohybu plně kvalifikovaných
odborníků v oblastech povolání, která jsou regulována
podle kvalifikací.

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1
(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze
dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací byla
přijata s cílem zajistit volný pohyb plně kvalifikovaných
odborníků, pokud je přístup k povolání členským státem
regulován podle kvalifikací (1). Směrnice konsoliduje
patnáct stávajících směrnic a usiluje o zjednodušení
současných systémů uznávání a rovněž o další usnadnění
dočasného poskytování služeb. Aby bylo možné tuto
směrnici provést a rozvinout vnitřní trh, na kterém
jsou povolání regulována podle kvalifikací, může Komise
potřebovat posudek odborníků v poradním orgánu.

Skupina koordinátorů pro uznávání odborných kvalifikací
S účinností ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním
věstníku Evropské unie se zřizuje skupina koordinátorů pro uznávání odborných kvalifikací (dále jen „skupina“).

Článek 2
Úkoly
Úkoly skupiny jsou následující:

(3)

(4)

(5)

Proto je vhodné zřídit skupinu odborníků v oblasti uznávání odborných kvalifikací a vymezit její úkoly
a strukturu.

Skupina odborníků by měla pomoci rozvinout vnitřní trh
v oblasti povolání regulovaných podle kvalifikací.

Skupina koordinátorů pro uznávání odborných kvalifikací by měla být složena z národních koordinátorů

(1) Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22. Směrnice ve znění směrnice Rady
2006/100/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 141).

a) navázat spolupráci mezi orgány členských států a Komisí
v otázkách týkajících se uznávání odborných kvalifikací;

b) sledovat vývoj politik, které mají vliv na povolání regulovaná
podle kvalifikací;

c) usnadnit provádění směrnice 2005/36/ES, zejména vypracováním důležitých dokumentů, jako jsou např. pokyny pro
výklad;
(2) Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné
rozhodnutím 2006/548/ES, Euratom (Úř. věst. L 215, 5.8.2006,
s. 38).
(3) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
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d) vyměňovat si zkušenosti a osvědčené postupy v oblastech
uvedených v předchozích písmenech.

Jako pozorovatelé mohou být přizváni zejména zástupci členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska.

Článek 3

4.
Informace získané při účasti na jednáních nebo práci
skupiny nebo podskupiny nesmějí být sdělovány, pokud se
Komise domnívá, že se týkají důvěrných záležitostí.

Konzultace
Komise může se skupinou konzultovat jakékoliv záležitosti
týkající se provádění směrnice 2005/36/ES, jakož i obecné záležitosti týkající se budování vnitřního trhu v oblasti povolání
regulovaných podle kvalifikací.

5.
Skupina a její podskupiny obvykle zasedají v prostorách
Komise, v souladu s postupy a rozvrhem stanovenými Komisí.
Komise zabezpečuje služby sekretariátu.

Článek 4

Zasedání skupin a podskupin se mohou účastnit další úředníci
Komise, kteří mají zájem na projednávaných otázkách.

Složení – jmenování
1.
Členy skupiny jsou koordinátoři jmenovaní členskými
státy v souladu s čl. 56 odst. 4 směrnice 2005/36/ES.
Náhradníky za členy skupiny jmenují ve stejném počtu členské
státy. Náhradníci automaticky zastoupí nepřítomné členy.
2.
Členové skupiny a náhradníci zůstávají ve funkci, dokud
nejsou nahrazeni.
3.
Jména členů se shromažďují, zpracovávají a zveřejňují
v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.
Článek 5
Činnost
1.

Skupině předsedá Komise.

2.
Po dohodě s Komisí může skupina zřídit podskupiny pro
posouzení konkrétních otázek v rámci mandátu stanoveného
skupinou. Tyto podskupiny budou rozpuštěny, jakmile splní
své pověření.
3.
Je-li to podle názoru Komise přínosné nebo nezbytné,
může zástupce Komise požádat odborníky nebo pozorovatele
se zvláštní odbornou způsobilostí, aby se v souvislosti s určitým
tématem na programu jednání zúčastnili práce skupiny nebo
jednání či práce podskupiny.

6.
Skupina přijme svůj jednací řád na základě vzorového
jednacího řádu přijatého Komisí.
7.
Komise může zveřejnit nebo umístit na internet jakékoliv
shrnutí, závěr, část závěru nebo pracovní dokument skupiny
v původním jazyce dotyčného dokumentu.
Článek 6
Náhrada výdajů
V souladu s pravidly Komise pro poskytování náhrad externím
odborníkům uhradí Komise vždy jednomu členu nebo náhradníku na členský stát cestovní výdaje související s činností
skupiny.
Členům/náhradníkům, odborníkům a pozorovatelům nepřísluší
za výkon funkce odměna.
Výdaje na zasedání se hradí v mezích limitů ročního rozpočtu,
který skupině přidělily příslušné útvary Komise.

V Bruselu dne 19. března 2007.
Za Komisi
Charlie McCREEVY

člen Komise

