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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo konsoliduotos ir suvienodintos reglamentuojamų profesijų 
pripažinimo sistemos, kurios iki šiol nebuvo susistemintos.

Įsigaliojęs toks teisės aktas suteikė dvigubą naudą: darbuotojams ir įmonėms. Viena vertus, 
direktyva paskatino ir palengvino kvalifikuotų darbuotojų judumą Europos darbo rinkoje, 
tokiu būdu prisidėdama prie tarptautinių paslaugų plėtros skatinimo. Daugelio judumo kliūčių 
pašalinimas padėjo sukurti bendrąją Europos rinką. Kita vertus, specialistams tapo lengviau 
integruotis į konkrečius sektorius, kuriuose kartais būdavo pastebimas didelis pasiūlos ir 
paklausos atotrūkis, tokiu būdu kai kuriais atvejais buvo pašalintas kompetencijos trūkumas.

Ši nauja padėtis sudarė galimybes augti ekonomikai, paskatino konkurencingumą ir naujų 
darbo vietų kūrimą.

Tačiau specialistų, kurie nusprendžia užsiimti profesine veikla valstybėje narėje, kuri nėra jų 
gimtoji šalis, skaičius vis dar nedidelis, o dabartinė ekonominė padėtis daro neigiamą poveikį 
ateities perspektyvoms.

Judumas labai padeda pagerinti valstybių narių bendras žinias. To galima pasiekti tik laikantis 
bendro požiūrio, kurį taikant siekiama užtikrinti aukštos kokybės švietimą ir mokymą.

Profesijų rinka nuolat atsinaujina, daugelis įprastų profesijų užleidžia vietą naujoms, 
reikalaujančioms kitokio pobūdžio kvalifikacijos ir vis konkretesnių įgūdžių ir žinių.
   
Todėl siekiant užtikrinti didesnį lankstumą, veiksmingą specialistų įgytų realių įgūdžių 
pripažinimą ir administracinių išlaidų sumažinimą reikia atnaujinti profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo teisinę bazę.

Pasiūlymu dėl Direktyvos 2005/36/EB persvarstymo siekiama supaprastinti su specialistų 
judumu Europos Sąjungoje susijusias taisykles. Siūlomas novatoriškas sprendimas – pradėti 
naudoti Europos profesinį pažymėjimą. Taikant šią tvarką profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo procedūra ne tik taptų paprastesnė ir spartesnė, bet ir sumažėtų administracinių 
išlaidų.

Naujajame tekste siūloma atnaujinti būtiniausius rengimo reikalavimus gydytojams, 
odontologams, farmacininkams, slaugytojams, akušeriams, veterinarams ir architektams 
atsižvelgiant į tai, kaip vystėsi šios profesijos ir jų studijos.

Be to, valstybės narės turės pateikti reglamentuojamų profesijų sąrašą ir paaiškinimą, kodėl 
tas profesijas būtina reglamentuoti. Galutinis tikslas – vengti sudaryti dirbtines kliūtis laisvam 
asmenų judėjimui.

Vienas iš judumą skatinančių būdų, ypač jaunesniosios kartos, galėtų būti susitelkimas į 
patirtį ir konkurenciją laisvųjų profesijų sektoriuje, patekimo į rinką kliūčių panaikinimas ir 
veiklos sričių, įtrauktų į registrus ar sąrašus, skaičiaus sumažinimas.
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PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) specialistų iš valstybių narių, kuriose 
atitinkama profesija nėra reglamentuojama, 
pateikti pripažinimo prašymai turi būti 
traktuojami taip pat kaip specialistų iš 
valstybių narių, kuriose ta profesija yra 
reglamentuojama, pateikti prašymai. Jų 
kvalifikacijos turi būti lyginamos su 
kvalifikacijomis, kurių reikalaujama 
priimančiojoje valstybėje narėje, remiantis 
Direktyvoje 2005/36/EB nustatytais 
kvalifikacijų lygiais. Jei skirtumai būtų 
dideli, kompetentinga institucija turėtų 
turėti galimybę taikyti kompensacines 
priemones;

(9) specialistų iš valstybių narių, kuriose 
atitinkama profesija nėra reglamentuojama, 
pateikti pripažinimo prašymai turi būti 
traktuojami taip pat kaip specialistų iš 
valstybių narių, kuriose ta profesija yra 
reglamentuojama, pateikti prašymai. Jų 
kvalifikacijos turi būti lyginamos su 
kvalifikacijomis, kurių reikalaujama 
priimančiojoje valstybėje narėje, remiantis 
Direktyvoje 2005/36/EB nustatytais 
kvalifikacijų lygiais. Jei skirtumai būtų 
dideli, kompetentinga institucija turėtų 
turėti galimybę taikyti kompensacines 
priemones. Bet kokie teorinės ir praktinės 
kompetencijos patikrinimo mechanizmai, 
kurių, kaip kompensacinių priemonių, 
reikalaujama norint užsiimti ta profesija, 
turi užtikrinti skaidrumo ir nešališkumo 
principus ir būti su jais suderinti;

Or. it

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) jeigu būtiniausi rengimo reikalavimai 
dėl galimybės užsiimti bendrosios sistemos 
reglamentuojama profesija nebūtų 
suderinti, priimančioji valstybė narė turėtų
ir toliau turėti galimybę taikyti
kompensacinę priemonę. Ši priemonė 
turėtų būti taikoma proporcingai, visų 

(10) jeigu būtiniausi rengimo reikalavimai 
dėl galimybės užsiimti bendrosios sistemos 
reglamentuojama profesija nebūtų 
suderinti, priimančiajai valstybei narei
turėtų būti užtikrinama galimybė nustatyti
kompensacinę priemonę. Ši priemonė 
turėtų būti taikoma proporcingai, visų 
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pirma atsižvelgiant į žinias, įgūdžius ir 
kompetencijas, prašytojo įgytas dirbant 
pagal profesiją arba mokantis pagal 
mokymosi visą gyvenimą principą.
Sprendimas dėl kompensacinės priemonės 
taikymo turi būti išsamiai pagrįstas, kad 
prašytojas geriau suprastų savo padėtį ir 
galėtų kreiptis dėl teisinės peržiūros 
nacionaliniuose teismuose pagal Direktyvą 
2005/36/EB;

pirma atsižvelgiant į žinias, įgūdžius ir 
kompetencijas, prašytojo įgytas dirbant 
pagal profesiją arba mokantis pagal 
mokymosi visą gyvenimą principą. Turi 
būti išsamiai paaiškinti sprendimo dėl 
kompensacinės priemonės taikymo
motyvai, kad prašytojas geriau suprastų 
savo padėtį ir galėtų kreiptis dėl teisinės 
peržiūros nacionaliniuose teismuose pagal 
Direktyvą 2005/36/EB;

Or. it

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) slaugytojų ir akušerių profesijos per 
pastaruosius tris dešimtmečius gerokai 
pakito: dėl bendruomenės pagrindu 
organizuojamos sveikatos priežiūros, 
sudėtingesnių terapijos būdų ir nuolat 
besivystančių technologijų slaugytojams ir 
akušeriams tenka daugiau atsakomybės.
Siekiant parengti slaugymo ir akušerijos 
studentus taip, kad jie patenkintų 
sudėtingus sveikatos priežiūros poreikius, 
prieš pradedant juos rengti kaip 
specialistus, reikia suteikti jiems galimybę 
įgyti tvirtą bendrąjį išsilavinimą. Todėl
toks rengimas turėtų būti prieinamas tik 
asmenims su aukštesniu, t. y. dvylikos 
metų, bendruoju išsilavinimu arba tiems, 
kurie sėkmingai išlaikė lygiavertį 
egzaminą;

(15) slaugytojų ir akušerių profesijos per 
pastaruosius tris dešimtmečius gerokai 
pakito: dėl bendruomenės pagrindu 
organizuojamos sveikatos priežiūros, 
sudėtingesnių terapijos būdų ir nuolat 
besivystančių technologijų slaugytojams ir 
akušeriams tenka daugiau ir naujo 
pobūdžio atsakomybės. Siekiant parengti 
slaugymo ir akušerijos studentus taip, kad 
jie patenkintų sudėtingus sveikatos 
priežiūros poreikius, prieš priimant juos
atlikti praktiką, reikia suteikti jiems 
galimybę įgyti tvirtą bendrąjį išsilavinimą.
Todėl toks rengimas turėtų būti prieinamas 
tik asmenims su aukštesniu, t. y. dvylikos 
metų, bendruoju išsilavinimu arba tiems, 
kurie sėkmingai išlaikė lygiavertį 
egzaminą;

Or. it

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Direktyvoje 2005/36/EB jau 
numatytas aiškus įpareigojimas 
specialistams turėti reikiamus kalbos 
įgūdžius. Peržiūrėjus šį įpareigojimą 
paaiškėjo, kad, visų pirma siekiant 
užtikrinti pacientų saugumą, reikia aiškiau 
apibrėžti kompetentingų institucijų ir 
darbuotojų vaidmenis. Tačiau kalbos
įgūdžių kontrolė turėtų būti pagrįsta ir 
taikoma tik tada, kai kalbos įgūdžiai būtini 
dirbant konkretų darbą; be to, ši kontrolė 
neturėtų būti pagrindas specialistų 
nepriimti į priimančiosios valstybės narės 
darbo rinką;

(19) Direktyvoje 2005/36/EB jau 
numatytas aiškus įpareigojimas 
specialistams turėti kalbos įgūdžius, kurių 
reikia dirbant pagal profesiją 
priimančioje valstybėje narėje. Peržiūrėjus 
šį įpareigojimą paaiškėjo, kad, visų pirma 
siekiant užtikrinti pacientų saugumą, reikia 
aiškiau apibrėžti kompetentingų institucijų 
ir darbuotojų vaidmenis. Kalbos įgūdžių 
kontrolė neturėtų būti pagrindas nepriimti 
specialistų į priimančiosios valstybės 
narės darbo rinką, todėl ji turėtų būti 
pagrįsta ir taikoma tik tada, kai kalbos 
įgūdžiai būtini dirbant konkretų darbą;

Or. it

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunkčio i punktas
Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) „profesinė patirtis“ – faktiškas ir teisėtas 
vertimasis atitinkama profesija visu etatu 
arba atitinkamai puse etato valstybėje 
narėje;

f) „profesinė patirtis“ –  faktiškas ir teisėtas 
vertimasis atitinkama profesija visu etatu 
arba atitinkamai puse etato valstybėje 
narėje tam tikrą laikotarpį, kuris padeda 
konkrečios profesijos specialistui pasiekti 
atitinkamą žinių, gebėjimų ir įgūdžių lygį;

Or. it

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunkčio ii punktas
Direktyva 2005/36/EB
3 straipsnio 1 dalies k punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) „Europos profesinis pažymėjimas“ –
specialistui išduotas elektroninis 
pažymėjimas, įrodantis, kad jo
kvalifikacijos yra tinkamos siekiant 
įsisteigti priimančiojoje valstybėje narėje 
arba kad jis įvykdė visas būtinas sąlygas, 
kad galėtų laikinai arba vienkartinai teikti 
paslaugas priimančiojoje valstybėje narėje;

k) „Europos profesinis pažymėjimas“ –
specialistui jo kilmės valstybės narės arba 
atitinkamos institucijos išduotas 
elektroninis pažymėjimas, įrodantis, kad jo
kvalifikacija ir įgūdžiai yra tinkami
siekiant įsisteigti priimančiojoje valstybėje 
narėje arba kad jis įvykdė visas būtinas 
sąlygas, kad galėtų laikinai arba 
vienkartinai teikti paslaugas priimančiojoje 
valstybėje narėje;

Or. it

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija padeda valstybėms narėms 
nustatyti privalomą Europos profesinio 
pažymėjimo įvedimo tvarką. Prieš atliekat 
šiuos veiksmus galima atlikti poveikio 
analizę.

Or. it

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 a straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės gali nustatyti 
kriterijus, kuriais vadovaudamosi jos 
galėtų nuspręsti, kurioms profesijoms 
galima būtų suteikti Europos profesinį 
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pažymėjimą pirmenybės tvarka.
Pradžioje prioritetiniais būtų laikomi šie 
kriterijai:

1. profesija reglamentuojama daugiau nei 
penkiose valstybėse narėse;

2. profesija turi didžiulį judumo 
potencialą Europos Sąjungoje;

3. yra didelis specialistų ar tos srities 
profesinių sąjungų susidomėjimas.

Or. it

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 c straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija per dvi savaites nuo 
išsamios paraiškos gavimo ją patikrina, 
išduoda Europos profesinį pažymėjimą ir jį 
patvirtina. Ji informuoja pareiškėją ir 
valstybę narę, kurioje pareiškėjas numato 
teikti paslaugas, apie tai, kad Europos 
profesinis pažymėjimas buvo patvirtintas.
Informacija apie pažymėjimo patvirtinimą 
susijusioms priimančiosioms valstybėms 
narėms laikoma 7 straipsnyje nurodyta 
deklaracija. Priimančioji valstybė narė gali 
po to dvejus metus nereikalauti iš naujo 
pateikti 7 straipsnyje nurodytą deklaraciją.

1. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija per keturias savaites 
nuo išsamios paraiškos gavimo ją 
patikrina, išduoda Europos profesinį 
pažymėjimą ir jį patvirtina. Ji informuoja 
pareiškėją ir valstybę narę, kurioje 
pareiškėjas numato teikti paslaugas, apie 
tai, kad Europos profesinis pažymėjimas 
buvo patvirtintas. Informacija apie 
pažymėjimo patvirtinimą susijusioms 
priimančiosioms valstybėms narėms 
laikoma 7 straipsnyje nurodyta deklaracija.
Priimančioji valstybė narė gali po to dvejus 
metus nereikalauti iš naujo pateikti 
7 straipsnyje nurodytos deklaracijos.

Or. it
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Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kilmės valstybės narės sprendimas arba 
tokio sprendimo nepateikimas per 1 dalyje 
nurodytą dviejų savaičių laikotarpį gali būti 
apskundžiami pagal nacionalinius 
įstatymus.

2. Kilmės valstybės narės sprendimas arba 
tokio sprendimo nepateikimas per 1 dalyje 
nurodytą keturių savaičių laikotarpį gali 
būti apskundžiami pagal nacionalinius 
įstatymus.

Or. it

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 d straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija, gavusi išsamią Europos 
profesinio pažymėjimo paraišką, per dvi
savaites patikrina ir patvirtina pateiktų 
patvirtinamųjų dokumentų autentiškumą ir 
galiojimą, išduoda Europos profesinį 
pažymėjimą, perduoda jį priimančiosios 
valstybės narės kompetentingai valdžios 
institucijai patvirtinti ir informuoja tą 
instituciją apie atitinkamą VRI bylą.
Kilmės valstybė narė informuoja pareiškėją 
apie procedūros eigą.

1. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija, gavusi išsamią Europos 
profesinio pažymėjimo paraišką, per
keturias savaites patikrina ir patvirtina 
pateiktų patvirtinamųjų dokumentų 
autentiškumą ir galiojimą, išduoda Europos 
profesinį pažymėjimą, perduoda jį 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingai valdžios institucijai 
patvirtinti ir informuoja tą instituciją apie 
atitinkamą VRI bylą. Kilmės valstybė narė 
informuoja pareiškėją apie procedūros 
eigą.

Or. it

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
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Direktyva 2005/36/EB
4 e straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kilmės ir priimančiųjų valstybių narių 
kompetentingos valdžios institucijos laiku 
atnaujina atitinkamą VRI bylą, 
papildydamos ją informacija apie taikytus 
drausminius veiksmus arba baudžiamąsias 
sankcijas arba apie visas kitas reikšmingas 
specifines aplinkybes, kurios gali turėti 
pasekmių Europos profesinio pažymėjimo 
pagal šią direktyvą turėtojo veiklai. Toks 
atnaujinimas apima informacijos, kuri tapo 
nereikalinga, panaikinimą. Atitinkamos 
kompetentingos valdžios institucijos 
praneša Europos profesinio pažymėjimo 
turėtojui ir atitinkamą VRI bylą 
tvarkančioms kompetentingoms valdžios 
institucijoms apie visus tokios bylos 
atnaujinimus.

1. Kilmės ir priimančiųjų valstybių narių 
kompetentingos valdžios institucijos laiku 
atnaujina atitinkamą VRI bylą, 
papildydamos ją ir informacija apie 
taikytus drausminius veiksmus, 
administracines arba baudžiamąsias 
sankcijas arba apie visas kitas reikšmingas 
specifines aplinkybes, kurios gali turėti 
pasekmių Europos profesinio pažymėjimo 
pagal šią direktyvą turėtojo veiklai. Toks 
atnaujinimas apima informacijos, kuri tapo 
nereikalinga, panaikinimą. Atitinkamos 
kompetentingos valdžios institucijos laiku
praneša Europos profesinio pažymėjimo 
turėtojui ir atitinkamą VRI bylą 
tvarkančioms kompetentingoms valdžios 
institucijoms apie visus tokios bylos 
atnaujinimus.

Or. it

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 e straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad Europos 
profesinio pažymėjimo turėtojas turėtų 
teisę bet kada prašyti, kad jo byla VRI 
sistemoje būtų ištaisyta, panaikinta arba 
užblokuota, kad jis būtų supažindintas su 
šia teise Europos profesinio pažymėjimo 
išdavimo metu ir kad jam apie tokią teisę 
būtų primenama kas dvejus metus nuo to 
pažymėjimo išdavimo.

5. Valstybės narės užtikrina, kad Europos 
profesinio pažymėjimo turėtojas turėtų 
teisę bet kada ir nemokamai prašyti, kad jo 
byla VRI sistemoje būtų ištaisyta, 
panaikinta arba užblokuota, kad jis būtų 
supažindintas su šia teise Europos 
profesinio pažymėjimo išdavimo metu ir 
kad jam apie tokią teisę būtų primenama 
kas dvejus metus nuo to pažymėjimo 
išdavimo.

Or. it
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Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 f straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) esami teisiškai vykdomos profesinės 
veiklos kilmės valstybės narėje ir 
reglamentuojamos profesijos 
priimančiojoje valstybėje narėje skirtumai 
yra tokie dideli, kad praktiškai
kompensacinių priemonių taikymas 
pareiškėjui reikštų reikalavimą užbaigti 
visą priimančiojoje valstybėje reikalaujamą 
švietimo ir lavinimo programą, kad jis 
reglamentuojama profesija priimančiojoje 
valstybėje narėje galėtų verstis be 
apribojimų;

a) šiuo metu esami teisiškai vykdomos 
profesinės veiklos kilmės valstybės narėje 
ir reglamentuojamos profesijos 
priimančiojoje valstybėje narėje skirtumai 
objektyviai žiūrint yra tokie dideli, kad
būtinas kompensacinių priemonių 
taikymas pareiškėjui reikštų būtinybę
užbaigti visą priimančiojoje valstybėje 
reikalaujamą švietimo ir lavinimo 
programą, kad jis reglamentuojama 
profesija priimančiojoje valstybėje narėje 
galėtų verstis be apribojimų;

Or. it

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4 f straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašymas iš dalies užsiimti profesine 
veikla gali būti atmestas, jei tokį atmetimą 
pateisina svarbus bendras interesas, 
pavyzdžiui, visuomenės sveikata – taip 
būtų užtikrinta, kad tikslai būtų pasiekti ir 
nebūtų viršijama to, kas yra tikrai būtina.

2. Prašymas iš dalies užsiimti profesine 
veikla gali būti atmestas, jei tokį atmetimą 
pateisina svarbus bendras interesas – taip 
būtų užtikrinta, kad tikslai būtų pasiekti ir 
nebūtų viršijama to, kas yra tikrai būtina.

Or. it
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Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 4 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei kompetentinga institucija nereaguoja 
per trečioje ir ketvirtoje pastraipoje 
nustatytus terminus, paslauga gali būti 
teikiama.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 30 punkto a papunktis
Direktyva 2005/36/EB
44 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) po teorinio ir praktinio rengimo atliktą 
šešių mėnesių praktiką visuomenei skirtoje 
vaistinėje arba ligoninėje, prižiūrint tos 
ligoninės farmacijos skyriui.

b) per teorinio ir praktinio rengimo atliktą 
šešių mėnesių praktiką ar po jos
visuomenei skirtoje vaistinėje arba 
ligoninėje, prižiūrint tos ligoninės 
farmacijos skyriui.

Or. it


