
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1190 

z dnia 11 sierpnia 2020 r. 

w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/983 w sprawie 
procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej oraz stosowania mechanizmu 

ostrzegania na podstawie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych (1), w szczególności jej art. 4a ust. 7, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/983 (2) w przypadku stałego prowadze
nia działalności zawodowej oraz w przypadku tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług na podstawie art. 7 
ust. 4 dyrektywy 2005/36/WE właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego musi najpierw podjąć jedną 
z kilku określonych decyzji. Jedną z nich jest decyzja o przedłużeniu ważności europejskiej legitymacji zawodowej. 

(2) Art. 7 ust. 4 dyrektywy 2005/36/WE ma jednak zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w których usługi mają być 
świadczone po raz pierwszy. W związku z tym w kontekście art. 20 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 
2015/983 decyzja o przedłużeniu ważności europejskiej legitymacji zawodowej jest bezzasadna. 

(3) Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/983. 

(4) Środek przewidziany w niniejszym rozporządzeniu jest zgodny z opinią Komitetu ds. Uznawania Kwalifikacji Zawo
dowych, o którym mowa w art. 58 ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Art. 20 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/983 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku stałego prowadzenia działalności zawodowej oraz w przypadku tymczasowego i okazjonalnego 
świadczenia usług na podstawie art. 7 ust. 4 dyrektywy 2005/36/WE właściwy organ przyjmującego państwa człon
kowskiego podejmuje albo decyzję o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej, albo decyzję o odmowie wydania 
europejskiej legitymacji zawodowej, albo decyzję o zastosowaniu środków wyrównawczych na podstawie art. 7 ust. 4 
akapit czwarty lub art. 14 dyrektywy 2005/36/WE.”. 

(1) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/983 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie procedury wydawania europejskiej legity

macji zawodowej oraz stosowania mechanizmu ostrzegania na podstawie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
(Dz.U. L 159 z 25.6.2015, s. 27). 
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Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 sierpnia 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Ursula VON DER LEYEN 

Przewodnicząca     
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