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Se inserează următorul amendament 43 înaintea amendamentului 1: 

Amendamentul  43  

Propunere de directivă 

Considerentul 2  

 

Text propus de Comisie Amendament 

(2) În absența unor dispoziții specifice 

stabilite în dreptul Uniunii, care să 

armonizeze cerințele privind 

accesul la o profesie reglementată 

sau exercitarea acesteia, statele 

membre au competența de a decide 

dacă și în ce mod reglementează o 

profesie, în limitele principiilor 

nediscriminării și 

proporționalității. 

eliminat 
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(Acest amendament a fost adoptat în comisie, dar lipsea din textul trimis spre a fi tradus.) 

Amendamentele 12, 20, 23, 34, 37 se modifică după cum urmează: 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) În vederea determinării nivelului 

de reglementare adecvat, este important 

ca obiectivele de interes general să fie 

identificate în mod corespunzător, în 

limitele proporționalității. Statele membre 

ar trebui să dispună de o marjă rezonabilă 

de apreciere, de exemplu, în cazul 

agravării riscurilor pentru un obiectiv de 

interes general, pentru a putea stabili 

nivelul de protecție pe care doresc să îl 

asigure și, dacă este nevoie, a consolida 

reglementările în vigoare. Faptul că un 

stat membru impune norme mai puțin 

stricte decât cele impuse de un alt stat 

membru nu înseamnă că normele 

acestuia din urmă sunt disproporționate 

și, prin urmare, incompatibile cu 

legislația UE. Deși reglementarea 

profesiilor este de importanță capitală 

pentru protecția obiectivelor de interes 

public și asigurarea unei calități înalte a 

produselor și serviciilor, aceasta ar trebui, 

printre altele, să contribuie la promovarea 

unui nivel ridicat al ocupării forței de 

muncă, precum și al educației și formării. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Considerentul 18 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18a) În cazul în care consideră că un 

criteriu nu este relevant pentru evaluare, 

statele membre trebuie să își justifice 

corespunzător decizia atunci când notifică 

Comisia în conformitate cu prezenta 

directivă. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Considerentul 20 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20a) În vederea realizării obiectivelor 

de interes public, ar putea fi oportună 

introducerea unor cerințe suplimentare. 

Simplul fapt că efectele individuale sau 

combinate ale acestora ar trebui să fie 

evaluate nu înseamnă că aceste cerințe 

sunt, de la bun început, disproporționate. 

De exemplu, obligația de a se supune 

unor cerințe de dezvoltare profesională 

continuă ar putea fi adecvată pentru a se 

asigura că specialiștii sunt la curent cu 

evoluțiile din domeniile lor de activitate, 

însă cu condiția să nu fie stabilite condiții 

discriminatorii și disproporționate, în 

detrimentul operatorilor nou intrați pe 

piață. De asemenea, apartenența 

obligatorie la o asociație profesională 

poate fi considerată adecvată în cazul în 

care organizațiile profesionale sunt 

însărcinate de stat să protejeze obiectivele 

de interes public relevante, de exemplu, să 

supravegheze exercitarea legală a 

profesiei sau să organizeze și să 

monitorizeze formarea profesională 

continuă. În cazul în care independența 

unei profesii nu poate fi garantată în mod 

corespunzător prin alte mijloace, statele 

membre pot lua în considerare aplicarea 

unor măsuri de protecție, cum ar fi 

limitarea participațiilor deținute de 
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persoane din afara profesiei sau 

impunerea condiției ca majoritatea 

drepturilor de vot să fie deținute de 

persoanele care exercită profesia în 

cauză, cu condiția ca măsurile de 

protecție să nu depășească ceea ce este 

necesar pentru a proteja obiectivul de 

interes public. Pentru a asigura protecția 

unor obiective de interes public și 

calitatea serviciilor prestate, statele 

membre ar putea lua în considerare 

instituirea unor cerințe privind o serie de 

tarife fixe minime și/sau maxime pe care 

prestatorii de servicii să fie obligați să le 

respecte, în special în cazul serviciilor în 

care acest lucru este necesar pentru 

aplicarea efectivă a principiului 

rambursării costurilor, cu condiția ca 

această restricție să fie proporțională și, 

dacă este necesar, să se prevadă derogări 

de la tarifele minime și/sau maxime. În 

cazul în care introducerea de cerințe 

suplimentare se suprapune cu cerințe deja 

introduse de un stat membru în contextul 

altor norme sau proceduri, cerințele în 

cauză nu pot fi considerate potrivite 

pentru atingerea obiectivului urmărit. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

Articolul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 4 Articolul 4 

Evaluarea ex ante a noilor măsuri Evaluarea ex ante a noilor măsuri și 

monitorizarea 

1. Statele membre se asigură că 

înainte de a introduce noi dispoziții 

legislative, de reglementare sau 

administrative care restricționează accesul 

la profesiile reglementate sau exercitarea 

acestora, ori înainte de a modifica 

dispozițiile existente, autoritățile 

competente relevante efectuează o 

evaluare a proporționalității lor în 

1. Statele membre efectuează o 

evaluare în conformitate cu normele 

stabilite în prezenta directivă înainte de a 

introduce noi dispoziții sau de a modifica 

dispozițiile legislative, de reglementare sau 

administrative existente care 

restricționează accesul la profesiile 

reglementate sau exercitarea acestora. 
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conformitate cu normele prevăzute în 

prezenta directivă. 

 1a. Extinderea evaluării menționate la 

alineatul (1) trebuie să fie proporțională 

cu natura, conținutul și efectul noii 

dispoziții introduse pentru o anumită 

profesie reglementată, din perspectiva 

normelor specifice. 

2. Orice dispoziție menționată la 

alineatul (1) trebuie să fie însoțită de o fișă 

detaliată, care să permită evaluarea 

conformității cu principiul 

proporționalității. 

2. Orice dispoziție menționată la 

alineatul (1) trebuie să fie însoțită de o fișă 

detaliată, care să permită evaluarea 

conformității cu principiile 

proporționalității și nediscriminării. 

3. Motivele pentru care se consideră 

că o anumită dispoziție este justificată, 

necesară și proporțională se bazează pe 

dovezi calitative și, ori de câte ori este 

posibil, cantitative. 

3. Motivele pentru care se consideră 

că o anumită dispoziție este 

nediscriminatorie, justificată și 

proporțională se bazează pe dovezi 

calitative și, ori de câte ori este posibil, 

cantitative. 

 3a. Statele membre iau măsurile 

necesare pentru a se asigura că evaluarea 

menționată la alineatul (1) se desfășoară 

într-un mod obiectiv și independent. 

4. Statele membre monitorizează în 

mod regulat și cu o frecvență 

corespunzătoare reglementării în cauză 

proporționalitatea dispozițiilor legislative, 

de reglementare sau administrative care 

restricționează accesul la profesiile 

reglementate sau exercitarea acestora, 

ținând seama în mod corespunzător de 

evoluțiile care au avut loc de la adoptarea 

măsurii în cauză. 

4. Statele membre monitorizează 

conformitatea dispozițiilor legislative, de 

reglementare sau administrative esențiale 

care restricționează accesul la profesiile 

reglementate sau exercitarea acestora cu 

principiile nediscriminării și 

proporționalității, ținând seama în mod 

corespunzător de evoluțiile care au avut loc 

de la adoptarea dispozițiilor în cauză. 

5. Statele membre iau măsurile 

necesare pentru a se asigura că evaluarea 

proporționalității menționată la alineatul 

(1) se desfășoară într-un mod obiectiv și 

independent, inclusiv prin implicarea 

organismelor independente de control. 

5. În sensul prezentului articol, 

înainte de a introduce noi dispoziții sau de 

a modifica dispozițiile legislative, de 

reglementare sau administrative existente 

care restricționează accesul la profesiile 

reglementate sau exercitarea acestora, 

statele membre se asigură că dispozițiile 

respective sunt adecvate pentru atingerea 

obiectivului urmărit și nu depășesc ceea 

ce este necesar pentru atingerea 

obiectivului respectiv. În această 

verificare, statele membre trebuie să țină 

seama de acquis-ul comunitar, în special 
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în ceea ce privește caracterul special al 

profesiilor din cadrul serviciilor medicale, 

recunoscut de legislatorul european și 

jurisprudența Curții de Justiție; în 

privința reglementării acestor profesii, 

statelor membre trebuie să li se acorde o 

marjă de apreciere suficientă pentru a 

asigura un nivel ridicat de protecție a 

sănătății umane. 

 

Amendamentul  37 

Propunere de directivă 

Articolul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 6 Articolul 6 

Proporționalitate Proporționalitate 

1. Înainte de a introduce noi 

dispoziții legislative, de reglementare sau 

administrative care restricționează accesul 

la profesiile reglementate sau exercitarea 

acestora sau înainte de a modifica 

dispozițiile existente, statele membre 

evaluează în ce măsură aceste dispoziții 

sunt necesare și adecvate pentru a garanta 

atingerea obiectivului urmărit și dacă 

acestea nu depășesc ceea ce este necesar 

pentru atingerea obiectivului respectiv. 

1. Statele membre se asigură că 

dispozițiile legislative, de reglementare sau 

administrative care restricționează accesul 

la profesiile reglementate sau exercitarea 

acestora sunt adecvate pentru a garanta 

atingerea obiectivului urmărit și că nu 

depășesc ceea ce este necesar pentru 

atingerea obiectivului respectiv. 

  

2. Atunci când evaluează necesitatea 

și proporționalitatea dispozițiilor, 

autoritățile competente relevante iau în 

considerare, în special: 

2. În acest scop, înainte de a adopta 

dispozițiile menționate la alineatul (1), 

statele membre iau în considerare, dacă 

este cazul, următoarele: 

(a) natura riscurilor legate de 

obiectivele de interes public urmărite, în 

special riscurile pentru consumatori, 

profesioniști și părți terțe; 

(a) natura riscurilor legate de 

obiectivele de interes public urmărite, în 

special riscurile pentru destinatarii 

serviciilor, inclusiv consumatorii, 

profesioniștii sau părțile terțe; 

(b) caracterul adecvat al dispoziției, și 

anume în ceea ce privește aptitudinea sa de 

a atinge obiectivul urmărit și dacă 

dispoziția răspunde cu adevărat nevoii de a 

realiza acest obiectiv în mod coerent și 

(b) caracterul adecvat al dispoziției, și 

anume în ceea ce privește aptitudinea sa de 

a atinge obiectivul urmărit și dacă 

dispoziția răspunde cu adevărat nevoii de a 

realiza acest obiectiv în mod coerent și 
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sistematic și, prin urmare, abordează 

riscurile identificate în același mod ca în 

activități comparabile; 

sistematic și, prin urmare, abordează 

riscurile identificate în același mod ca în 

activități comparabile; 

(c) necesitatea dispoziției în cauză, în 

special dacă normele în vigoare, de o 

natură mai generală sau specifică, cum ar fi 

legislația din domeniul siguranței 

produselor sau legislația în materie de 

protecție a consumatorilor, sunt 

insuficiente pentru a proteja obiectivul 

urmărit; 

(c) dacă normele în vigoare, de o 

natură mai generală sau specifică, cum ar fi 

legislația din domeniul siguranței 

produselor sau legislația în materie de 

protecție a consumatorilor, sunt 

insuficiente pentru a atinge obiectivul 

urmărit; 

(d) legătura dintre sfera de cuprindere a 

activităților pe care le implică o profesie 

sau care sunt rezervate acesteia și 

calificarea profesională necesară; 

(d) legătura dintre sfera de cuprindere a 

activităților pe care le implică o profesie 

sau care sunt rezervate acesteia și 

calificarea profesională necesară; 

(e) legătura dintre complexitatea 

sarcinilor și necesitatea deținerii anumitor 

calificări profesionale specifice, în special 

în ceea ce privește nivelul, natura și durata 

formării profesionale sau experiența 

necesară, precum și existența unor căi 

diferite de obținere a calificării 

profesionale; 

(e) legătura dintre complexitatea 

sarcinilor în cauză și necesitatea deținerii 

anumitor calificări profesionale specifice, 

în special în ceea ce privește nivelul, natura 

și durata formării profesionale sau 

experiența necesară, precum și existența 

unor căi diferite de obținere a calificării 

profesionale; 

(f) sfera de cuprindere a activităților 

profesionale rezervate deținătorilor unei 

anumite calificări profesionale, și anume 

dacă activitățile rezervate anumitor 

profesii pot fi sau nu pot fi partajate cu alte 

profesii, și din ce motiv; 

(f) dacă activitățile rezervate anumitor 

profesii pot fi sau nu pot fi partajate cu alte 

profesii, și din ce motiv; 

(g) gradul de autonomie în exercitarea 

unei profesii reglementate și impactul 

modalităților de organizare și supraveghere 

asupra atingerii obiectivului urmărit, în 

special în cazul în care activitățile 

referitoare la o profesie reglementată se 

desfășoară sub controlul și 

responsabilitatea unui profesionist calificat 

corespunzător; 

(g) gradul de autonomie în exercitarea 

unei profesii reglementate și impactul 

modalităților de organizare și supraveghere 

asupra atingerii obiectivului urmărit, în 

special în cazul în care activitățile 

referitoare la o profesie reglementată se 

desfășoară sub controlul și 

responsabilitatea unui profesionist calificat 

corespunzător; 

(h) evoluțiile științifice și tehnologice 

care pot reduce asimetria dintre 

profesioniști și consumatori la nivelul 

informațiilor; 

(h) evoluțiile științifice și tehnologice 

care pot reduce sau crește asimetria dintre 

profesioniști și consumatori la nivelul 

informațiilor; 

(i) impactul economic al măsurii, în 

special în ceea ce privește gradul de 

concurență de pe piață și calitatea 

serviciilor prestate, precum și impactul 

(i) impactul asupra liberei circulații a 

persoanelor și a serviciilor în cadrul 

Uniunii, asupra alegerilor consumatorilor 
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asupra liberei circulații a persoanelor și a 

serviciilor în cadrul Uniunii; 

și asupra calității serviciilor furnizate; 

(j) posibilitatea de a utiliza 

mijloace mai puțin restrictive pentru 

atingerea obiectivului de interes public; 

(j) posibilitatea de a utiliza mijloace 

mai puțin restrictive pentru atingerea 

obiectivului de interes public; 

(k) efectul cumulativ al restricțiilor în 

ceea ce privește atât accesul la profesie, 

cât și exercitarea acesteia, și în special 

modul în care fiecare dintre cerințele 

respective contribuie la atingerea aceluiași 

obiectiv de interes public și dacă este 

necesară în acest sens. 

(k) efectul dispozițiilor noi și al celor 

modificate atunci când sunt combinate cu 

alte cerințe care restricționează accesul la 

profesie sau exercitarea acesteia, și în 

special modul în care fiecare dintre 

cerințele respective contribuie la atingerea 

aceluiași obiectiv de interes public și dacă 

este necesară pentru îndeplinirea acestuia. 

 În cazul în care consideră, în privința 

cerințelor pentru o anumită profesie 

reglementată, că un anumit criteriu nu 

este relevant pentru evaluare, statele 

membre trebuie să își justifice 

corespunzător decizia atunci când notifică 

Comisia în conformitate cu articolul 9 

alineatul (1). 

3. În sensul alineatului 2 litera (j), în 

cazul în care măsurile se justifică din 

motive de protecție a consumatorilor și în 

cazul în care riscurile identificate sunt 

limitate la relația dintre profesionist și 

consumator, fără a afecta în mod negativ 

părțile terțe, autoritățile competente 

relevante evaluează în special dacă 

obiectivul poate fi atins printr-un titlu 

profesional protejat, fără rezervarea 

activităților. 

3. În sensul alineatului 2 litera (j), în 

cazul în care măsurile se justifică doar din 

motive de protecție a consumatorilor și în 

cazul în care riscurile identificate sunt 

limitate la relația dintre profesionist și 

consumator, neafectând astfel în mod 

negativ părțile terțe, statele membre 

evaluează în special dacă obiectivul poate 

fi atins prin mijloace mai puțin restrictive 

decât rezervarea activităților. 

4. În sensul alineatului 2 litera (k), 

autoritățile competente relevante 
evaluează în special efectul cumulativ al 

impunerii uneia dintre următoarele 

cerințe: 

4. În sensul alineatului 2 litera (k), 

statele membre evaluează efectele 

probabile ale dispozițiilor noi și ale celor 

modificate atunci când sunt combinate cu 
următoarele cerințe, care restricționează 

accesul sau exercitarea unor profesii 

reglementate, ținând seama de faptul că 

pot exista atât efecte pozitive, cât și 

negative: 

(a) activități rezervate, care există în 

paralel cu un titlu profesional protejat; 

(a) activități rezervate, titlul 

profesional protejat sau orice altă formă 

de reglementare în sensul articolului 3 

alineatul (1) litera (a) din Directiva 

2005/36/CE; 
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(b) cerințe privind dezvoltarea 

profesională continuă; 

(b) cerințe obligatorii privind 

dezvoltarea profesională continuă; 

(c)  norme referitoare la organizarea 

profesiei, la etica profesională și la 

supraveghere; 

(c)  norme referitoare la organizarea 

profesiei, la etica profesională și la 

supraveghere; 

(d) apartenența obligatorie la o anumită 

asociație profesională, înregistrarea sau 

regimurile de autorizare, în special în cazul 

în care aceste cerințe presupun deținerea 

unei calificări profesionale specifice; 

(d) apartenența obligatorie la o anumită 

asociație profesională, înregistrarea sau 

regimurile de autorizare, în special în cazul 

în care aceste cerințe presupun deținerea 

unei calificări profesionale specifice; 

(e) restricții cantitative, în special 

cerințele care limitează numărul de 

autorizații pentru exercitarea unei profesii 

sau care stabilesc un număr minim sau 

maxim de salariați, de cadre de conducere 

sau de reprezentanți care dețin anumite 

calificări profesionale; 

(e) restricții cantitative, în special 

cerințele care limitează numărul de 

autorizații pentru exercitarea unei profesii 

sau care stabilesc un număr minim sau 

maxim de salariați, de cadre de conducere 

sau de reprezentanți care dețin anumite 

calificări profesionale; 

(f) cerințe privind o formă juridică 

specifică sau cerințe care se referă la 

deținerea de capital sau la conducerea unei 

societăți, în măsura în care aceste cerințe 

sunt legate în mod direct de exercitarea 

profesiei reglementate; 

(f) cerințe privind o formă juridică 

specifică sau cerințe care se referă la 

deținerea de capital sau la conducerea unei 

societăți, în măsura în care aceste cerințe 

sunt legate în mod direct de exercitarea 

profesiei reglementate; 

(g) restricții teritoriale, în special în 

cazul în care profesia este reglementată în 

mod diferit în anumite părți din teritoriul 

unui stat membru; 

(g) restricții teritoriale, inclusiv în 

cazul în care profesia este reglementată în 

mod diferite în anumite părți din teritoriul 

unui stat membru față de altele; 

(h) cerințe care restricționează 

exercitarea în comun sau în parteneriat a 

unei profesii reglementate, precum și 

normele în materie de incompatibilitate; 

(h) cerințe care restricționează 

exercitarea în comun sau în parteneriat a 

unei profesii reglementate, precum și 

normele în materie de incompatibilitate; 

(i) cerințe privind asigurarea sau alte 

mijloace de protecție personală sau 

colectivă în ceea ce privește răspunderea 

civilă profesională; 

(i) cerințe privind asigurarea sau alte 

mijloace de protecție personală sau 

colectivă în ceea ce privește răspunderea 

civilă profesională; 

(j) cerințe privind cunoștințele 

lingvistice, în măsura în care acestea sunt 

necesare pentru a exercita profesia. 

(j) cerințe privind cunoștințele 

lingvistice, în măsura în care acestea sunt 

necesare pentru a exercita profesia. 

 (ja) cerințe privind tarifele minime 

și/sau maxime; 

 (jb)  cerințe privind publicitatea. 

 4a. În cazul în care dispozițiile 

menționate la alineatul (4) privesc 

reglementarea profesiilor din domeniul 
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sănătății care au implicații pentru 

siguranța pacienților, statele membre țin 

seama de obiectivul de a asigura un nivel 

ridicat de protecție a sănătății umane. 

 4b. În sensul alineatului (1), înainte de a 

introduce noi dispoziții sau de a modifica 

dispozițiile legislative, de reglementare 

sau administrative existente care 

restricționează accesul la profesiile 

reglementate sau exercitarea acestora, 

statele membre se asigură că dispozițiile 

respective sunt adecvate pentru atingerea 

obiectivului urmărit și nu depășesc ceea 

ce este necesar pentru atingerea 

obiectivului respectiv. În această 

verificare, statele membre trebuie să țină 

seama de acquis-ul comunitar, în special 

în ceea ce privește caracterul special al 

profesiilor din cadrul serviciilor medicale, 

recunoscut de legislatorul european și 

jurisprudența Curții de Justiție; în 

privința reglementării acestor profesii, 

statelor membre trebuie să li se acorde o 

marjă de apreciere suficientă pentru a 

asigura un nivel ridicat de protecție a 

sănătății umane. 

 4c. În plus, statele membre asigură 

respectarea principiului proporționalității 

cerințelor specifice legate de prestarea 

transfrontalieră de servicii, prevăzute la 

titlul II din Directiva 2005/36/CE, 

inclusiv: 

 (a) înregistrarea temporară automată 

sau afilierea pro forma la o organizație 

sau un organism profesional, menționate 

la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din 

Directiva 2005/36/CE, o legitimație 

profesională sau orice altă cerință 

echivalentă; 

 (b) o declarație prealabilă, în 

conformitate cu articolul 7 alineatul (1) 

din Directiva 2005/36/CE, cerută în 

conformitate cu articolul 7 alineatul (2) 

din Directiva 2005/36/CE sau orice altă 

cerință echivalentă; 

 (c) cerința de a plăti o taxă sau orice 

alte cheltuieli legate de formalitățile 
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administrative pe care furnizorul de 

servicii le suportă. 

 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 


