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stretnutie Pracovnej skupiny ACE - RQI

Podrobné informácie:
1. Zasadnutie Pracovnej skupiny ACE pre otázky regulácie na vnútornom trhu (RQI) sa konalo na
pôde Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten vo Viedni. Rokovanie za účasti
členov ACE WG RQI viedol vicerezident ACE Wolfgang Haack.
2. Hlavnými témami stretnutia boli:

závery stretnutia pracovnej skupiny z 2.9.2015

diskusia k téme postupu pri príprave Deklarácie ACE č. 5 a Deklarácie ACE č.8 (Manifesto Policy
Position no. 5, Manifesto Policy Position no. 8)

diskusia k požiadavke čiastočného prístupu k profesii (Partial Access) – postoj WG RQI nepodporiť

pozícia pracovnej skupiny k Správe o vzájomnom porovnaní regulovaných profesií (Peer Review
evaluation report) – list Martinovi Frohnovi (Head of Unit E4: Free movement of professionals,
Directorate E – Services, DG Internal Market and Services)

pripomienky k agende pre pripravované stretnutie s komisárkou EK pre vnútorný trh, priemysel,
podnikanie a malé a stredné podniky E. Bieńkowskou

kontrola prípravy dokumentu RQI Competition Policy Document a určenie zodpovedných
spracovateľov jednotlivých kapitol

príprava a zabezpečenie štúdie Study on Economic impact of regulation on the architectural
profession

informácia zástupcu rakúskej a nemeckej komory o príprave konania vo veci porušenia zmluvy o
fungovaní EU a smernice o službách vo veci podmienok prístupu k povolaniu v Rakúsku a
honorárovému poriadku HOAI v Nemecku (infringement procedures for lack of compliance with
the Services Directive in the area of regulated professions)

návrh na voľbu nového vedenia pracovnej skupiny pre rok 2016 – odporúčanie členov WG

všeobecná diskusia k správnej voľbe a relevantnosti argumentov v prospech obhajoby
regulovanej profesie architekt v prostredí deregulačných snáh EK

2. Nasledujúce zasadnutia/rokovania:
Prvý štvrťrok 2016.

