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ĪSS PAMATOJUMS 

Komisija vēlas ieviest strukturētu procedūru, kas būtu īstenojama, lai izvērtētu, cik samērīgi ir 

jaunie pasākumi, kurus dalībvalstis pieņem reglamentētu profesiju regulējumam. 

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka direktīvas priekšlikumā nav pienācīgi ņemta vērā veselības 

aprūpes speciālistu darba specifika, kuriem uzticēts sniegt sabiedrisku pakalpojumu, tāpēc 

šajā atzinuma projektā viņa ierosina veselības aprūpes profesijas no tiesību akta piemērošanas 

jomas svītrot. 

Komisijas mērķis ir atbalstāms, un nav šaubu, ka pasākumiem, kuri attiecas uz veselības 

aprūpes speciālistiem, arī ir jāatbilst samērīguma principam, kas minēts 59. pantā 

Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Taču ir pamats uzskatīt, ka 

pietiek ar minētajā direktīvā paredzētajiem noteikumiem un ka nav vajadzības tos sarežģīt, 

ieviešot sistemātisku ex ante samērības pārbaudi. 

Atzinuma sagatavotāja zina, ka dažām dalībvalstīm ir grūti realizēt samērīguma principu, un 

saprot Komisijas vēlmi noteikumus precizēt. Tomēr šajā gadījumā attiecībā uz veselības 

aprūpes speciālistiem — un ņemot vērā pienākumu garantēt sabiedrības veselības 

aizsardzību — atzinuma sagatavotāja uzskata, ka Komisijas priekšlikumus būtu ļoti sarežģīti 

īstenot un ka tie būtu stipri birokrātiski. Nav lietderīgi atsevišķu problēmu risināšanai pieņemt 

tik stingru horizontālo tiesību aktu. 

GROZĪJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Ir jāpanāk, lai savu veselības 

politiku un kārtību, kādā tiek organizēti 

veselības aprūpes pakalpojumi un 

medicīniskā aprūpe un kā to sniedz 

attiecīgo reglamentēto profesiju pārstāvji, 

dalībvalstis noteiktu, stingri izpildot 

pienākumus, kas tām ir noteikti Līguma 

par Eiropas Savienības darbību (LESD) 

168. pantā. Lai tādu rezultātu sasniegtu, 

attiecīgās reglamentētās profesijas no šīs 

direktīvas piemērošanas jomas būtu 

jāsvītro. 
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Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Dalībvalstu pienākums ir pierādīt 

pamatojumu un samērību. Tādējādi 

dalībvalsts ierosinātā regulējuma iemeslu 

pamatojumam būtu jāpievieno analīze, 

kurā izvērtē valsts pieņemtā pasākuma 

atbilstību un samērību, un konkrēti 

pierādījumi, kas pamato tās argumentus. 

(9) Dalībvalstu pienākums ir pierādīt 

pamatojumu un samērību. Tādējādi 

dalībvalsts ierosinātā regulējuma iemeslu 

pamatojumam būtu jāpievieno analīze, 

kurā izvērtē valsts pieņemtā pasākuma 

atbilstību un samērību, un konkrēti 

pierādījumi, kas pamato tās argumentus. 

Šis nosacījums nedrīkstētu liegt 

dalībvalstīm iespēju veikt neatliekamus 

pasākumus veselības aprūpes jomā, ja tās 

uzskata, ka šādi pasākumi ir nepieciešami 

sabiedrības veselības aizsardzībai. 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Ja iespēja uzsākt vai izvērst 

noteiktu darbību kā algotu darbu vai 

pašnodarbinātā statusā ir atkarīga no tā, vai 

tiek izpildīti konkrēti noteikumi, kas 

attiecas uz konkrētu profesionālo 

kvalifikāciju, ko tieši vai netieši ir 

noteikušas dalībvalstis, ir jānodrošina, ka 

šie noteikumi ir pamatoti, ņemot vērā 

sabiedrības interešu mērķus, piemēram, 

LESD noteiktos mērķus, proti, sabiedriskās 

kārtības, valsts drošības un sabiedrības 

veselības mērķus, vai primāros iemeslus, 

kas skar vispārējās intereses un kas par 

tādiem ir atzīti Tiesas judikatūrā. Svarīgi ir 

nodrošināt, ka sabiedrības interešu mērķi 

tiek pienācīgi identificēti, lai noteiktu 

regulējuma intensitāti. Piemēram, lai 

nodrošinātu sabiedrības veselības 

(12) Ja iespēja uzsākt vai veikt noteiktu 

darbību kā algotu darbu vai pašnodarbinātā 

statusā ir atkarīga no tā, vai ir izpildīti 

konkrēti noteikumi, kas attiecas uz 

konkrētu profesionālo kvalifikāciju, kuru 

tieši vai netieši ir noteikušas dalībvalstis, ir 

jānodrošina, ka šie noteikumi ir pamatoti, 

ņemot vērā sabiedrības interešu mērķus, 

piemēram, LESD noteiktos mērķus, proti, 

sabiedriskās kārtības, valsts drošības un 

sabiedrības veselības mērķus, vai primāros 

iemeslus, kas skar vispārējās intereses un 

kas par tādiem ir atzīti Tiesas judikatūrā. 

Gadījumos, kad ir jāsasniedz minētie 

mērķi, profesiju regulējums būtu 

uzskatāms par nepieciešamu sabiedrības 

interešu aizsardzībai, nevis par šķērsli 

konkurencei un pārvietošanās brīvībai. 
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aizsardzību augstā līmenī, dalībvalstīm 

būtu jābūt zināmai rīcības brīvībai lemt, 

kādā pakāpē tās vēlas panākt sabiedrības 

veselības aizsardzību un kādā veidā šo 

aizsardzību sasniegt. Nepieciešams arī 

precizēt, ka par primārajiem iemesliem, kas 

skar vispārējās intereses un kas par tādiem 

ir atzīti Tiesas judikatūrā, ir uzskatāmi arī 

šādi iemesli: sociālā nodrošinājuma 

sistēmas finansiālā līdzsvara saglabāšana; 

patērētāju, pakalpojumu saņēmēju un darba 

ņēmēju aizsardzība; atbilstīgas tiesvedības 

nodrošināšana; tirgus darījumu taisnīgums; 

krāpšanas apkarošana un nodokļu 

nemaksāšanas un izvairīšanās no nodokļu 

maksāšanas novēršana; ceļu satiksmes 

drošība; vides un pilsētvides aizsardzība; 

dzīvnieku veselība; intelektuālais īpašums; 

valsts vēstures un mākslas mantojuma, 

sociālās politikas mērķu un kultūrpolitikas 

mērķu nodrošināšana un saglabāšana. 

Saskaņā ar iedibināto judikatūru tīri 

ekonomiskas dabas pamatojums, kam 

būtībā ir protekcionisma mērķi, vai tīri 

administratīvi apsvērumi, piemēram, 

kontroles vai statistikas informācijas 

vākšana, nevar būt sabiedrības interešu 

primārie iemesli. 

Svarīgi ir nodrošināt, ka sabiedrības 

interešu mērķi tiek pienācīgi identificēti, 

lai noteiktu regulējuma intensitāti. 

Piemēram, būtu jāpatur prātā, ka cilvēka 

veselība un dzīvība ir augstākās no 

vērtībām un interesēm, ko aizsargā LESD. 
Lai nodrošinātu sabiedrības veselības 

aizsardzību augstā līmenī, būtu jādod 

dalībvalstīm arī zināma rīcības brīvība 

lemt, kādā pakāpē tās vēlas panākt 

sabiedrības veselības aizsardzību un kādā 

veidā šo aizsardzību sasniegt. 

Nepieciešams arī precizēt, ka par 

primārajiem iemesliem, kas skar vispārējās 

intereses un kas par tādiem ir atzīti Tiesas 

judikatūrā, ir uzskatāmi arī šādi iemesli: 

sociālā nodrošinājuma sistēmas finansiālā 

līdzsvara saglabāšana; patērētāju, 

pakalpojumu saņēmēju, tostarp pacientu, 

un darba ņēmēju aizsardzība; atbilstīgas 

tiesvedības nodrošināšana; tirgus darījumu 

taisnīgums; krāpšanas apkarošana un 

pasākumi, ar ko nepieļauj izvairīšanos no 

nodokļu maksāšanas un nodokļu 

apiešanu; ceļu satiksmes drošība; vides un 

pilsētvides aizsardzība; dzīvnieku veselība; 

intelektuālais īpašums; valsts vēstures un 

mākslas mantojuma, sociālās politikas 

mērķu un kultūrpolitikas mērķu 

aizsardzība un saglabāšana. Saskaņā ar 

iedibināto judikatūru tīri ekonomiskas 

dabas pamatojums, kam būtībā ir 

protekcionisma mērķi, vai tīri 

administratīvi apsvērumi, piemēram, 

kontroles vai statistikas informācijas 

vākšana, nevar būt sabiedrības interešu 

primārie iemesli. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

12.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12a) Ja kādas profesijas regulējumu 

pamato sabiedrības veselības aizsardzības 

mērķis, tad būtu jāpatur prātā veselības 
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aprūpes pakalpojumu īpašā specifika. 

Veselības aprūpes pakalpojumi ļoti lielā 

mērā atšķiras no citiem pakalpojumiem, 

un tikpat lielā mērā pacienti atšķiras no 

citu pakalpojumu saņēmējiem. Tāpēc 

būtu jāpieņem, ka veselības aprūpes 

profesijām parasti piemēro profesiju 

regulējumu. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

12.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12b) Ar šo direktīvu ir iecerēts panākt 

līdzsvaru, no vienas puses, garantējot 

sabiedrības interešu mērķu aizsardzību un 

pakalpojumu kvalitāti un, no otras puses, 

atvieglojot iespēju uzsākt un veikt 

patstāvīgu darbību reglamentētās 

profesijās, jo tas ir pašu attiecīgo 

speciālistu interesēs. Dalībvalstīm pašām 

ir jāizlemj, kādā līmenī tās sabiedrības 

interešu vārdā vēlas nodrošināt 

aizsardzību un kā attiecīgais līmenis ir 

samērīgi sasniedzams. Iedibinātā Eiropas 

Savienības Tiesas judikatūra skaidri 

liecina — ja kādā no dalībvalstīm 

noteikumi nav tik stingri kā citā 

dalībvalstī, tas nebūt nenozīmē, ka 

stingrākie noteikumi nav samērīgi.  

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

18. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Kompetentajām iestādēm vajadzētu 

pienācīgi ņemt vērā pasākumu ekonomisko 

ietekmi, tostarp izmaksu un ieguvumu 

analīzi, jo īpaši pievēršot uzmanību 

konkurences pakāpei tirgū un sniegto 

pakalpojumu kvalitātei, kā arī tam, kā tiek 

(18) Kompetentajām iestādēm vajadzētu 

pienācīgi ņemt vērā pasākumu ekonomisko 

ietekmi, tostarp izmaksu un ieguvumu 

analīzi, jo īpaši pievēršot uzmanību 

konkurences pakāpei tirgū un sniegto 

pakalpojumu kvalitātei, kā arī tam, kā tiek 
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ietekmētas tiesības uz darbu, personu brīva 

pārvietošanās un pakalpojumu brīva aprite 

Savienībā. Pamatojoties uz šo analīzi, 

dalībvalstīm vajadzētu jo īpaši noskaidrot, 

vai ierobežojumu apmērs attiecībā uz 

pielaišanu reglamentētās profesijās vai 

darbošanos tajās Savienībā ir samērīgs 

noteikto mērķu nozīmīgumam un 

gaidāmajiem ieguvumiem. 

ietekmētas tiesības uz darbu, personu brīva 

pārvietošanās un pakalpojumu brīva aprite 

Savienībā. Tomēr neviena no šīm 

prerogatīvām nedrīkstētu ņemt virsroku 

pār sabiedrības drošību, kas ir nemainīgi 

svarīgākā prioritāte. Pamatojoties uz šo 

analīzi, dalībvalstīm jo īpaši vajadzētu 

noskaidrot, vai iespēja uzsākt un veikt 

patstāvīgu darbību reglamentētās 

profesijās Savienībā ir ierobežota samērīgi 

salīdzinājumā ar to, cik svarīgi ir noteiktie 

mērķi un kādi ieguvumi ir sagaidāmi. 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

20.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20a) Saskaņā ar LESD 168. panta 

1. punktu, nosakot un īstenojot visu 

Savienības politiku un darbības, būtu 

jānodrošina augsts cilvēka veselības 

aizsardzības līmenis. Tas nozīmē, ka 

augsts cilvēka veselības aizsardzības 

līmenis ir jānodrošina arī tad, ja 

Savienība pieņem tiesību aktus saskaņā ar 

citiem LESD noteikumiem. 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

20.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20b) Ar papildu prasību ieviešanu 

sabiedrības interešu mērķis varētu kļūt 

vērtīgāks, un tas, ka to kopējā ietekme 

būtu jānovērtē, nenozīmē, ka šādas 

prasības nav samērīgas. Piemēram, 

prasības īstenot pastāvīgu profesionālo 

izaugsmi varētu noderēt, lai panāktu, ka 

attiecīgie speciālisti pārzina jaunākās 

norises savā specializācijas jomā, un līdz 

ar to būtu drošāk strādāt profesijās, kas 
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saistītas ar īpašu risku. Prasības īstenot 

pastāvīgu profesionālo izaugsmi varētu 

noderēt arī tad, ja attiecas uz norisēm 

tehnikas, zinātnes, regulējuma un ētikas 

jomā un ja tās motivē speciālistus 

piedalīties savai profesijai svarīgā 

mūžizglītības procesā. Ja tas ir vajadzīgs 

un noder sabiedrības interešu mērķa 

sasniegšanai, tad par atbilstošu varētu 

uzskatīt prasību par obligātu dalību 

palātā, jo īpaši gadījumos, kad tās ir valsts 

pilnvarotas palātas. 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

20.c apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20c) Pamatojoties uz LESD 168. panta 

7. punktu, šajā direktīvā būtu jāņem vērā, 

ka dalībvalstis ir atbildīgas par profesiju 

regulējumu veselības aprūpes jomā, un 

jāņem vērā arī dalībvalstu vēlme 

nodrošināt un garantēt augstu veselības 

aprūpes un pacientu drošības līmeni. 

Tādēļ būtu jāļauj dalībvalstīm pašām 

izlemt, cik svarīgi ir ekonomiskie 

apsvērumi pretstatā pārējiem būtiskajiem 

samērības kritērijiem. 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

20.d apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20d) Šajā direktīvā izklāstītos samērības 

kritērijus atbilstošā apmērā un ar 

attiecīgu intensitāti varētu piemērot 

samērības novērtēšanas procesā, ko īsteno 

pirms jaunu noteikumu ieviešanas vai 

spēkā esošo noteikumu grozīšanas. 

Minētie kritēriji novērtēšanas procesā 

būtu jāpiemēro tiktāl un tik intensīvi, cik 
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tas ir samērīgi salīdzinājumā ar to, kāds 

pēc būtības ir noteikums, kuru ievieš, un 

kādu ietekmi tas rada. 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

24. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Tā kā šīs direktīvas mērķus, proti, 

novērst nesamērīgus ierobežojumus 

attiecībā uz pielaišanu reglamentētās 

profesijās vai darbošanos tajās, nevar 

pienācīgi sasniegt dalībvalstu līmenī, bet 

drīzāk, ņemot vērā darbības mērogu, tos 

var labāk sasniegt Savienības līmenī, 

Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 

ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 

noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 

ar minētajā pantā noteikto 

proporcionalitātes principu šajā direktīvā 

paredzēti vienīgi tie pasākumi, kas ir 

vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai, 

(24) Tā kā šīs direktīvas mērķus, proti, 

novērst nesamērīgus ierobežojumus 

attiecībā uz iespēju uzsākt un veikt 

patstāvīgu darbību reglamentētās 

profesijās, nevar pietiekami labi sasniegt 

dalībvalstu līmenī, bet darbības mēroga dēļ 

tie ir labāk sasniedzami Savienības līmenī, 

Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 

ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 

noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 

ar minētajā pantā noteikto 

nediskriminēšanas principu un 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā 

paredzēti vienīgi tie pasākumi, kas ir 

vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai, 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu 

darbību, šajā direktīvā ir paredzēti kopīgi 

pamatnoteikumi attiecībā uz samērības 

novērtējumu veikšanu pirms tādu jaunu 

normatīvo vai administratīvo aktu 

ieviešanas vai esošo grozīšanas, kas 

ierobežo pielaišanu reglamentētās 

profesijās vai darbošanos tajās. 

Nemainīgi svarīgākā ir nepieciešamība 

nodrošināt ne vien iekšējā tirgus pienācīgu 

darbību, bet ar pārbaudītiem visu 

reglamentēto profesiju standartiem un 

attiecīgo speciālistu kvalifikācijas 

prasībām nodrošināt arī iedzīvotāju 

aizsardzību, tāpēc šajā direktīvā ir 

paredzēti kopīgi pamatnoteikumi attiecībā 

uz to, kā veicami samērības novērtējumi, 

pirms tiek ieviesti jauni un būtiski vai tiek 

grozīti spēkā esošie likumdošanas, 

normatīvie vai administratīvie akti, kas 

ierobežo iespēju uzsākt un veikt patstāvīgu 
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darbību reglamentētās profesijās. Tas 

neskar dalībvalstu prerogatīvu un tiesības 

pēc saviem ieskatiem izlemt, vai 

reglamentēt konkrētu profesiju un kā to 

darīt, nepārkāpjot nediskriminēšanas un 

proporcionalitātes principu noteiktos 

ierobežojumus. 

Pamatojums 

Lai būtu ņemts vērā subsidiaritātes princips, lai nepieļautu lieku birokrātiju un lai samērības 

novērtējumi tiešām būtu samērīgi, tajos jāpievēršas tikai būtiskām izmaiņām. 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šo direktīvu piemēro dalībvalstu 

tiesību sistēmās noteiktām prasībām, kas 

ierobežo pielaišanu reglamentētās 

profesijās vai darbošanos tajās, vai to 

veikšanu kādā noteiktā veidā, tostarp 

prasībām, kas ierobežo 

Direktīvas 2005/36/EK piemērošanas 

jomā ietilpstošo profesionālo nosaukumu 

izmantošanu un saskaņā ar šiem 

nosaukumiem atļauto profesionālo 

darbību veikšanu. 

1. Šo direktīvu, neskarot šā panta 

1.a punktu, piemēro dalībvalstu tiesību 

sistēmās noteiktām prasībām, ar ko 

ierobežo iespēju uzsākt un veikt patstāvīgu 

darbību Direktīvas 2005/36/EK darbības 

jomā iekļautās reglamentētās profesijās, 

vai iespēju tajās strādāt kādā noteiktā 

veidā, cita starpā arī iespēju izmantot 

profesijas nosaukumu un strādāt darbu, 

ko ar attiecīgās profesijas nosaukumu ir 

atļauts veikt. 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Šo direktīvu nepiemēro prasībām, 

ar ko iespēju uzsākt un veikt patstāvīgu 

darbību reglamentētās veselības aprūpes 

profesijās ierobežo saistībā ar veselības 

aprūpes pakalpojumu sniegšanu (cita 

starpā arī saistībā ar farmaceitiskiem 

pakalpojumiem un recepšu parakstīšanu 

zālēm un medicīniskām ierīcēm, to 
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izsniegšanu un apgādi ar zālēm un 

medicīniskām ierīcēm) neatkarīgi no tā, 

vai šādi pakalpojumi tiek sniegti veselības 

aprūpes iestādēs vai ārpus tām, kā valsts 

līmenī ir organizēta un tiek finansēta 

šādu pakalpojumu sniegšana un vai tie ir 

valsts vai privātā sektora pakalpojumi. 

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 

tam, kad tiek ieviesti jauni vai grozīti 

esošie normatīvie vai administratīvie akti, 

kas ierobežo pielaišanu reglamentētās 

profesijās vai darbošanos tajās, attiecīgās 

kompetentās iestādes novērtē to samērību 

saskaņā ar šajā direktīvā paredzētajiem 

noteikumiem. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka jauni 

likumdošanas, normatīvie vai 

administratīvie akti, ar ko ierobežo iespēju 

uzsākt un veikt patstāvīgu darbību 
reglamentētās profesijās, tiek ieviesti vai 

šādi spēkā esošie akti tiek grozīti tikai pēc 

tam, kad attiecīgās kompetentās iestādes ir 

novērtējušas to samērību saskaņā ar šajā 

direktīvā paredzētajiem noteikumiem, 

pilnībā ņemot vērā konkrētās profesijas 

specifiku. 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Iemesli, kas ļautu uzskatīt, ka 

noteikums ir pamatots, nepieciešams un 

samērīgs, ir jāpamato ar kvalitatīviem un, 

ja iespējams, kvantitatīviem 

pierādījumiem. 

3. Iemesli, kas ļautu uzskatīt, ka 

noteikums ir pamatots, nepieciešams un 

samērīgs, ir jāpamato ar kvalitatīviem un, 

ja iespējams un ja tas ir svarīgi, arī ar 

kvantitatīviem pierādījumiem. 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

normatīvie un administratīvie akti, kuri 

ierobežo pielaišanu reglamentētās 

profesijās vai darbošanos tajās un kurus ir 

paredzēts ieviest vai ar kuriem ir paredzēts 

grozīt spēkā esošos noteikumus, ir 

pamatoti, ņemot vērā sabiedrības 

intereses. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 

likumdošanas, normatīvos un 

administratīvos aktus, ar ko ierobežo 

iespēju uzsākt un veikt patstāvīgu darbību 

reglamentētās profesijās un ko tās ir 

iecerējušas ieviest, un grozījumus, kurus 

tās ir iecerējušas izdarīt šādos spēkā 

esošos aktos, pamato sabiedrības interešu 

mērķi, tostarp mērķis garantēt sabiedrības 

veselību un drošību. 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Attiecīgās kompetentās iestādes jo 

īpaši izvērtē, vai šiem noteikumiem ir 

objektīvs pamatojums, ņemot vērā 

sabiedriskās kārtības, valsts drošības un 

sabiedrības veselības mērķus vai sevišķi 

svarīgus iemeslus saistībā ar sabiedrības 

interesēm, piemēram, sociālā 

nodrošinājuma sistēmas finansiālā 

līdzsvara saglabāšana, patērētāju, 

pakalpojumu saņēmēju un darba ņēmēju 

aizsardzība, atbilstīgas tiesvedības 

nodrošināšana, tirgus darījumu taisnīgums, 

krāpšanas apkarošana un nodokļu 

nemaksāšanas un izvairīšanās no nodokļu 

maksāšanas novēršana, ceļu satiksmes 

drošība, vides un pilsētvides aizsardzība, 

dzīvnieku veselība, intelektuālais īpašums, 

valsts vēstures un mākslas mantojuma, 

sociālās politikas mērķu un kultūrpolitikas 

mērķu nodrošināšana un saglabāšana. 

2. Attiecīgās kompetentās iestādes jo 

īpaši izvērtē, vai šiem noteikumiem ir 

objektīvs pamatojums, ņemot vērā 

sabiedriskās kārtības, valsts drošības un 

sabiedrības veselības mērķus vai sevišķi 

svarīgus iemeslus saistībā ar sabiedrības 

interesēm, piemēram, sociālā 

nodrošinājuma sistēmas finansiālā 

līdzsvara saglabāšana, patērētāju, 

pakalpojumu saņēmēju. tostarp pacientu, 

un darba ņēmēju aizsardzība, atbilstīgas 

tiesvedības nodrošināšana, tirgus darījumu 

taisnīgums, krāpšanas apkarošana un 

pasākumi, ar ko nepieļauj izvairīšanos no 

nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu, 

ceļu satiksmes drošība, vides un pilsētvides 

aizsardzība, dzīvnieku veselība, 

intelektuālais īpašums, valsts vēstures un 

mākslas mantojuma, sociālās politikas 

mērķu un kultūrpolitikas mērķu 

aizsardzība un saglabāšana. 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

6. pants – 2. punkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Novērtējot noteikumu 

nepieciešamību un samērību, attiecīgās 

kompetentās iestādes jo īpaši izvērtē šādus 

aspektus: 

2. Novērtējot, cik noteikumi ir 

nepieciešami un samērīgi, kompetentās 

iestādes izmanto šajā punktā uzskaitītos 

kritērijus un ņem vērā to, kāda ir 

konkrētās profesijas īpašā specifika, kādi 

pēc būtības ir attiecīgie noteikumi un 

kādu sabiedrības interešu mērķi ir iecerēts 

sasniegt. Tādējādi katrs kritērijs var būt 

gan vairāk, gan mazāk nozīmīgs atkarībā 

no tā, cik svarīgus sabiedrības interešu 

mērķus ir iecerēts sasniegt. Attiecīgās 

kompetentās iestādes jo īpaši izvērtē šādus 

aspektus: 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) ar sabiedrības interešu mērķu 

sasniegšanu saistīto risku būtību, jo īpaši 

riskus patērētājiem, profesionāļiem vai 

trešām personām; 

(a) kādi pēc būtības ir ar sabiedrības 

interešu mērķu sasniegšanu saistītie riski, 

jo īpaši riski patērētājiem, pakalpojumu 

saņēmējiem (tostarp pacientiem), 

speciālistiem vai trešām personām; 

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pirms tiek ieviesti jauni vai grozīti esošie 

normatīvie vai administratīvie akti, kas 

ierobežo pielaišanu reglamentētās 

profesijās vai darbošanos tajās, 

dalībvalstis, izmantojot atbilstīgus 

līdzekļus, informē iedzīvotājus, 

pakalpojumu saņēmējus, pārstāvošās 

apvienības un attiecīgās ieinteresētās 

personas, kas nav profesijas pārstāvji, un 

dod tiem iespēju paust viedokļus. 

Pirms tiek ierosināti jauni vai grozīti spēkā 

esošie likumdošanas, normatīvie vai 

administratīvie akti, ar ko ierobežo iespēju 

uzsākt un veikt patstāvīgu darbību 

reglamentētās profesijās, dalībvalstis ar 

atbilstošiem līdzekļiem par to informē ne 

vien konkrētās profesijas pārstāvjus, bet 

arī visas attiecīgās ieinteresētās personas, 

tostarp iedzīvotājus, pakalpojumu 

saņēmējus un to pārstāvības apvienības, 

dodot tiem iespēju paust savu viedokli, ko 
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pēc tam pienācīgi izvērtē. Šo prasību var 

pildīt, piemēram, rīkojot sabiedrisko 

apspriešanu, kuras rezultātus savā būtībā 

atspoguļo pieņemtie noteikumi. 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Iemeslus, kuri ļauj uzskatīt, ka 

saskaņā ar šo direktīvu novērtētie 

noteikumi ir pamatoti, nepieciešami un 

samērīgi, un par kuriem paziņots Komisijai 

saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK 

59. panta 5. un 6. punktu, attiecīgās 

kompetentās iestādes reģistrē reglamentēto 

profesiju datubāzē, kas minēta 

Direktīvas 2005/36/EK 59. panta 1. punktā, 

un Komisija pēc tam tos dara publiski 

pieejamus. 

1. Iemeslus, kuri ļauj uzskatīt, ka 

saskaņā ar šo direktīvu novērtētie 

noteikumi ir pamatoti, nepieciešami un 

samērīgi, un par kuriem paziņots Komisijai 

saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK 

59. panta 5. un 6. punktu, attiecīgās 

kompetentās iestādes nevilcinoties reģistrē 

reglamentēto profesiju datubāzē, kas 

minēta Direktīvas 2005/36/EK 59. panta 

1. punktā, un Komisija pēc tam tos pēc 

iespējas drīzāk dara publiski pieejamus. 
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