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ĪSS PAMATOJUMS 

Šis direktīvas priekšlikums par tiesisko un darbības regulējumu Eiropas pakalpojumu e-kartei, 

papildina paralēli izskatīšanā esošo regulas priekšlikumu, ar ko ievieš Eiropas pakalpojumu e-

karti un ar to saistīto administratīvo nodrošinājumu, mērķis ir veicināt pakalpojumu 

tirdzniecību Eiropas vienotajā tirgū. Šīs leģislatīvās paketes mērķis ir samazināt 

administratīvos šķēršļus pārrobežu pakalpojumu sniedzējiem. Atzinuma sagatavotāja atzinīgi 

vērtē Komisijas ieceri novērst birokrātiskos šķēršļus iekšējā tirgū. Tomēr viņa ierosina no 

jauna apsvērt, vai pašreizējais priekšlikums tiešām kalpo savam mērķim un vai tam ir 

pievienotā vērtība, un tāpēc ierosina to pārskatīt, ņemot vērā patiesos, Komisijas īstenotos 

mērķus.  

Patiešām, atzinuma sagatavotāja vēlas zināt, kādu labumu var sniegt vēl viens tiesību 

instruments šajā jomā papildus jau esošajiem vai ierosinātajiem instrumentiem (darba ņēmēju 

norīkošana, vienotie kontaktpunkti, Eiropas profesionālā karte, SOLVIT, vienotā tirgus 

informācijas rīks, vienotā digitālā vārteja). Konkrētāk, rodas jautājums, vai pastāvošā tiesiskā 

regulējuma atjaunināšana nebūtu piemērotāks veids nekā tā pārmērīgā sarežģīšana, izveidojot 

jaunas struktūras. Piemēram, Eiropas profesionālā karte un vienotie kontaktpunkti var saskaņā 

ar spēkā esošajiem tiesību aktiem izpildīt tās funkcijas, kas Komisijas priekšlikumā 

paredzētas Eiropas pakalpojumu e-kartei un koordinējošajām iestādēm (sk. attiecīgi 

Direktīvas 2005/36/EK 4.a pantu un turpmākos pantus un Direktīvas 2006/123/EK 6. pantu). 

Konkrētāk, pastāv bažas, ka duāla sistēma radītu pelēkās zonas, kas varētu pat palielināt 

nenoteiktību uzņēmumiem.  

Daudzi nozares pārstāvji ir pauduši bažas par to, ka ierosinātā tiesību aktu pakete varētu pat 

radīt papildu šķēršļus uzņēmumiem, nevis otrādi. Šķiet, ka Eiropas pakalpojumu e-karte 

nepiedāvā risinājumu grūtībām, ar kurām saskaras uzņēmumi, kas iesaistās pārrobežu 

apdrošināšanas shēmās. Daudzās valstīs profesionālo pakalpojumu sniedzējiem profesionālās 

atbildības apdrošināšana ir obligāta. Pēc Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 

atzīšanu transponēšanas praktiski visas dalībvalstis vismaz dažām profesijām pieprasa 

iepriekšēju rakstisku deklarāciju, tostarp ziņas par jebkādu apdrošināšanas segumu vai citiem 

personiskas vai kolektīvas aizsardzības līdzekļiem attiecībā uz profesionālo atbildību. 

Problēma ir tāda, ka pakalpojumu sniedzējam vai kādas profesijas veicējam, kas vēlas veikt 

darbību citās valstīs, ir ārkārtīgi grūti iegūt šādu apdrošināšanu. Turklāt atzinuma sagatavotāja 

pauž šaubas, vai ar Komisijas priekšlikumu ieviestās e-kartes pieteikumu kontroles līmenis ir 

pietiekami augsts. Neskaidri noteikumi profesionālo prasību noteikšanai un īsie izskatīšanas 

termiņi apgrūtina rūpīgu pieteikumu dokumentu izvērtēšanu. Tas varētu palielināt risku, ka 

tiek viltotas identitātes, un tādējādi varētu kristies kvalitātes un efektivitātes standarti, tas 

varētu arī kavēt spēkā esošo tiesību aktu izpildi. 

Apšaubāma šķiet arī Komisijas priekšlikuma leģislatīvā kvalitāte. Izveidotais regulējums 

sastāvēs no regulas, direktīvas un vairākiem uz tām balstītiem deleģētajiem un īstenošanas 

aktiem. Tas neveicina izpratni par teksta reālo ietekmi un ir pretrunā Komisijas labāka 

regulējuma programmai.  

Visbeidzot, tā vietā, lai ieviestu jaunu regulu un jaunu direktīvu (kas turklāt jāpapildina ar 

vairākiem deleģētajiem un īstenošanas aktiem), Komisija varētu izskatīt iespēju vajadzības 

gadījumā grozīt spēkā esošo ES acquis, piemēram, Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo 

kvalifikāciju atzīšanu, un/vai uz tās bāzes pieņemt deleģētos un īstenošanas aktus, lai ietvertu 

profesijas, uz kurām attiecas šobrīd plānotie priekšlikumi par Eiropas pakalpojumu e-karti. 

Komisija tik tiešām varētu mēģināt panākt tādu pašu rezultātu attiecībā uz pārrobežu 

pakalpojumu sniegšanu mazāk apgrūtinošā veidā.  
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Ņemot vērā izklāstītos apsvērumus, atzinuma sagatavotāja ierosina Komisijas priekšlikumu 

noraidīt, taču vienlaikus aicina Komisiju nākt klajā ar risinājumu, kas labāk novērš nepilnības, 

ar kurām ikdienā jāsaskaras pakalpojumu sniedzējiem. Ņemot to visu vērā, viņa arī aicina 

Komisiju pilnībā ņemt vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu, kurā ir 

izceltas līdzīgas problēmas. 

****** 

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 

komiteju ierosināt noraidīt Komisijas priekšlikumu. 
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