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ĪSS PAMATOJUMS 

Priekšlikums ir īstenošanas pilnvaru piešķiršanas, subsidiaritātes un proporcionalitātes 

principa pārkāpums. 

LESD 46., 53. un 62. pants nav uzskatāmi par pietiekamu juridisko pamatu direktīvas 

priekšlikumam par samērības novērtējumu pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas 

(COM(2016)822 final). 

Tā kā Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu ir precīzi noteikts 

46. pantu, kurā ir reglamentēta darba ņēmēju brīva pārvietošanās, nevar izmantot, lai 

kompetenci profesionālās kvalifikācijas jomā pārceltu no dalībvalstīm uz Komisiju. 

LESD 53. pantā par vajadzību nodrošināt savstarpēju kvalifikācijas atzīšanu un tādu tiesību 

aktu koordināciju, kuros ir noteiktas iespējas strādāt pašnodarbinātu darbu, nav Komisijai 

piešķirtas pilnvaras pieņemt lēmumu par profesiju jauno regulējumu likumību. Tas jo īpaši 

attiecas uz veselības aprūpi, pamatojoties uz LESD 53. panta 2. punktu. 

LESD 62. pants par pakalpojumu sniegšanas brīvību nav uzskatāms par vispārēju pamatu, lai 

apstrīdētu profesiju regulējumus, uzskatot tos par iekļūšanas citas valsts tirgū šķēršļiem. 

Subsidiaritāte 

Priekšlikums ir uzskatāms par LES 5. panta 3. punktā noteiktā subsidiaritātes principa 

pārkāpumu, jo tas ierobežo dalībvalstu kompetenci regulēto profesiju atzīšanas un 

profesionālās apmācības jomā. Tas tā ir tāpēc, ka dalībvalstīm samērība ir jāpierāda 

Komisijai, pirms tās var noteikt jaunas vai mainīt esošās regulētās profesijas.  

Šīs kompetences ir garantētas saskaņā ar pašreiz spēkā esošo Direktīvu 2005/36/EK. 

Dalībvalstis novērtē regulēto profesiju samērīgumu dalībvalstu līmenī un dara to zināmu 

Komisijai, kas nekādi neietekmē to tiesības regulēt. Pašreizējā kārtība tādēļ paredz, ka 

novērtējuma nolūkā jāpierāda ir Komisijai, kas tomēr var ierosināt pienākumu neizpildes 

procedūru vai vērsties ar prasības pieteikumu attiecīgajā lietā Eiropas Savienības Tiesā.  Taču 

saskaņā ar šo priekšlikumu pierādīšanas pienākums de facto tiktu gultos uz dalībvalstīm, kas 

būtu nelikumīgi. 

Proporcionalitāte  

Priekšlikums pārkāpj LES 5. panta 4. punktā noteikto proporcionalitātes principu. Samērības 

novērtējuma noteikumi ir definēti pārāk neskaidri, jo 21 kritērijs, kas apraksta mērķu un 

pasākumu saikni, nevis paredz definīcijas, kas turklāt nesaskan ar pieņemto Eiropas 

Savienības Tiesas judikatūru (sal. ar judikatūru par sabiedrības interesēm). Tā kā nav precīzu, 

pārredzamu un konkrētu kritēriju, dalībvalstīm ir grūti pārliecināties, vai tās šos kritērijus 

ievēro vai ne. Tas ir jāņem vērā arī, lai nodrošinātu juridisko noteiktību. Ex ante samērības 

novērtējums šajos apstākļos rada pārmērīgi lielu slogu minēto valstu spējai regulēt. 

Priekšlikumā, šķiet, Eiropas Savienības Tiesas pseidopārbaude ir pārvērsta tiesību aktā.  Taču 

nav nekā, kas liecinātu par to, ka ierosinātā procedūra šā jautājuma risināšanā būtu efektīvāka 

nekā pašreizējās normas: jo tā nemainīs kritērijus, saskaņā ar kuriem Eiropas Savienības 

Tiesai ir jāpieņem lēmums par jaunā regulējuma samērību.  
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Komisija profesiju regulējumu uzskata par ekonomisku šķērsli un nemaz neņem vērā 

sabiedrības intereses (piemēram, veselības un drošības apsvērumus), kas ir šāda veida tiesību 

aktu pamatā un kas sekmē pakalpojumu sniegšanas kvalitātes un drošības aizsardzības 

garantēšanu. Turklāt tajā nav ņemts vērā tas, kā esošās regulētās profesijas ir saistītas ar 

izglītības un profesionālām apmācības sistēmām, kas nodrošina nodarbinātības kvalitāti.  

Vadoties pēc tīri ekonomiskas perspektīvas, pašreizējais priekšlikums balstās uz ad absurdum 

situāciju, kurā darba ņēmēju mobilitāte un brīvība sniegt pakalpojumus nozīmē profesionālo 

regulējumu likvidāciju, savukārt šie regulējumi ir neatņemama nodarbinātības iespēju 

nodrošināšanas sastāvdaļa no mobilo strādājošo un taisnīga iekšējā tirgus viedokļa. 

Prasības  

Komisijai ir iespēja dalībvalstīm sniegt novērtējumu un orientāciju pēc tam, kad būs 

konstatētas jomas, kurās profesiju regulējumi var būt pretēji spēkā esošajiem ES tiesību 

aktiem. To var izdarīt patlaban, īstenojot pārredzamu dialogu un izmantojot dalībvalstīm 

domātas precīzas vadlīnijas un ieteikumus , kurās pilnībā būtu ņemti vērā spēkā esošie tiesību 

akti un Eiropas Savienības Tiesas judikatūra. Ja pastāv risks, ka jaunais regulējums pārkāps 

ES tiesību aktus, saskaņā ar spēkā esošajiem instrumentiem Komisijai ir gana daudz līdzekļu, 

kā panākt Eiropas tiesību ievērošanu. 

Lai atbalstītu taisnīgu mobilitāti, Komisijai tā vietā būtu jāapsver, vai citās jomās ir 

nepieciešami papildu pasākumi, piemēram, kvalifikāciju un prasmju savstarpēja atzīšana. 

****** 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 

patērētāju aizsardzības komiteja ierosināt noraidīt Komisijas priekšlikumu. 


