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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvā 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu ir konsolidētas un saskaņotas reglamentēto profesiju 
atzīšanas sistēmas, kas līdz tam bija sadrumstalotas.

Šo normatīvo noteikumu stāšanās spēkā deva dubultu ieguvumu — darbiniekiem un 
uzņēmumiem. No vienas puses direktīva veicināja un atviegloja kvalificētu darbinieku 
mobilitāti Eiropas darba tirgū, palīdzot veicināt starptautisko pakalpojumu attīstību. Dažu 
mobilitātes barjeru nojaukšana palīdzēja izveidot Eiropas vienoto tirgu. No otras puses tā 
veicināja profesionāļu piesaistīšanu konkrētās nozarēs, kurās tobrīd bija pastāvīga 
nelīdzsvarotība starp pieprasījumu un piedāvājumu, tādējādi dažos gadījumos samazinot 
prasmju trūkumu.

Jaunā sistēma uzlaboja ekonomikas izaugsmi, veicināja konkurenci un izveidoja jaunas darba 
vietas.

Tomēr profesionāļu skaits, kas izvēlas veikt savu profesionālo darbību citā dalībvalstī, kura 
nav to izcelsmes valsts, joprojām ir ierobežots un pašreizējā ekonomiskā situācija negatīvi 
ietekmē nākotnes perspektīvas.

Mobilitāte būtiski vairo prasmju apmaiņu starp dalībvalstīm, ko var uzlabot tikai ar kopēju 
pieeju ar mērķi nodrošināt augstāku izglītības un apmācību procesa kvalitāti.

Profesiju tirgus pastāvīgi atjauninās un daudzas tradicionālās nodarbošanās izzūd, veidojoties 
jaunām kvalifikācijām, kam nepieciešamas arvien specifiskākas zināšanas un prasmes.
   
Tāpēc profesionālo kvalifikāciju atzīšanas normatīvā sistēma ir jāatjaunina, lai garantētu 
lielāku elastību, efektīvu atsevišķu profesionāļu iegūto reālo prasmju atzīšanu un 
administratīvo izmaksu samazināšanu.

Priekšlikuma pārskatīt Direktīvu 2005/36/EK mērķis ir vienkāršot noteikumus attiecībā uz 
profesionāļu mobilitāti Eiropas Savienībā, ieviešot jaunu elementu — Eiropas profesionālo 
karti — kas ļauj ne tikai vienkāršāk un ātrāk atzīt kvalifikācijas, bet arī samazināt 
administratīvās izmaksas.

Jaunajā dokumentā ieteikts atjaunināt minimālās apmācību prasības ārstiem, zobārstiem, 
farmaceitiem, medicīnas māsām, vecmātēm, veterināriem un arhitektiem, lai ņemtu vērā šo 
profesiju izaugsmi un attiecīgos apmācību procesus.

Dalībvalstīm būs arī jāiesniedz reglamentēto profesiju saraksts, pamatojot šādas 
reglamentēšanas nepieciešamību. Galamērķis ir novērst mākslīgu šķēršļu izveidošanu 
attiecībā uz brīvu personu pārvietošanos.

Uzsvērt konkurenci brīvo profesiju nozarē un to nozīmi, samazinot piekļuves šķēršļus un 
darbību jomas, kas pieejamas tikai sarakstos iekļautajiem profesionāļiem, var būt veids, kādā 
veicināt mobilitāti, galvenokārt jaunajām paaudzēm.



PE489.564v01-00 4/12 PA\902601LV.doc

LV

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju iekļaut savā ziņojumā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Atzīšanas pieteikumi, ko iesnieguši 
profesionāļi no dalībvalstīm, kurās nav 
regulējuma, jāapstrādā tāpat kā pieteikumi, 
ko iesnieguši profesionāļi no dalībvalstīm, 
kurās ir regulējums. Viņu kvalifikācijas ir 
jāsalīdzina ar kvalifikācijām, kas ir 
pieprasītas uzņēmējā dalībvalstī, 
pamatojoties uz Direktīvā 2005/36/EK 
noteiktajiem kvalifikāciju līmeņiem. 
Būtisku atšķirību gadījumā kompetentajai 
iestādei jābūt iespējai piemērot 
kompensācijas pasākumus.

(9) Atzīšanas pieteikumi, ko iesnieguši 
profesionāļi no dalībvalstīm, kurās nav 
regulējuma, jāapstrādā tāpat kā pieteikumi, 
ko iesnieguši profesionāļi no dalībvalstīm, 
kurās ir regulējums. Viņu kvalifikācijas ir 
jāsalīdzina ar kvalifikācijām, kas ir 
pieprasītas uzņēmējā dalībvalstī, 
pamatojoties uz Direktīvā 2005/36/EK 
noteiktajiem kvalifikāciju līmeņiem. 
Būtisku atšķirību gadījumā kompetentajai 
iestādei jābūt iespējai piemērot 
kompensācijas pasākumus. Teorētisko un 
praktisko prasmju pārbaudes 
mehānismiem, ko var pieprasīt piekļuvei 
profesijai, kā kompensācijas pasākumus, 
jāgarantē un jāievēro pārredzamības un 
neitralitātes principi. 

Or. it

Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ja nav saskaņoti obligātie apmācības 
nosacījumi piekļuvei profesijām, ko 
reglamentē vispārējā sistēma, uzņēmējai 
dalībvalstij joprojām jābūt iespējai 
piemērot kompensācijas pasākumu. Šim 
pasākumam jābūt samērīgam un it sevišķi 
jāņem vērā pretendenta zināšanas, prasmes 
un kompetence, kuras iegūtas viņa 
profesionālās pieredzes vai mūžizglītības 

(10) Ja nav saskaņoti obligātie apmācības 
nosacījumi piekļuvei profesijām, ko 
reglamentē vispārējā sistēma, uzņēmējai 
dalībvalstij jābūt garantētai iespējai 
izveidot kompensācijas pasākumu. Šim 
pasākumam jābūt samērīgam un it sevišķi 
jāņem vērā pretendenta zināšanas, prasmes 
un kompetence, kuras iegūtas viņa 
profesionālās pieredzes vai mūžizglītības 
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laikā. Lēmums piemērot kompensācijas 
pasākumu detalizēti jāpamato, lai 
pretendents varētu labāk izprast savu 
situāciju un vērsties valstu tiesās juridiskas 
pārbaudes veikšanai saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK.

laikā. Lēmums piemērot kompensācijas 
pasākumu detalizēti jāpaskaidro, lai 
pretendents varētu labāk izprast savu 
situāciju un vērsties valstu tiesās juridiskas 
pārbaudes veikšanai saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK.

Or. it

Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pēdējo trīs desmitgažu laikā ir 
ievērojami attīstījusies māsu un vecmāšu 
profesija: uz kopienu pamatota veselības 
aprūpe, sarežģītāku terapiju izmantošana 
un tehnoloģiju nepārtraukta attīstība 
nosaka māsu un vecmāšu lielākas 
atbildības spēju. Lai šo profesiju pārstāvjus 
sagatavotu šādu sarežģītu veselības 
aprūpes vajadzību nodrošināšanai, māsu un 
vecmāšu profesijās studējošajiem jābūt 
stabilam vispārējās izglītības pamatam, 
pirms viņi uzsāk apmācību. Tāpēc 
uzņemšanas nosacījums šajās apmācībās 
jāpalielina līdz nosacījumam par 12 gadus 
ilgu vispārējo izglītību vai līdzvērtīga 
līmeņa eksāmena nokārtošanu.

(15) Pēdējo trīs desmitgažu laikā ir 
ievērojami attīstījusies māsu un vecmāšu 
profesija: uz kopienu pamatota veselības 
aprūpe, sarežģītāku terapiju izmantošana 
un tehnoloģiju nepārtraukta attīstība 
nosaka māsu un vecmāšu jaunas un 
lielākas atbildības spēju. Lai šo profesiju 
pārstāvjus sagatavotu šādu sarežģītu 
veselības aprūpes vajadzību 
nodrošināšanai, māsu un vecmāšu 
profesijās studējošajiem jābūt stabilam 
vispārējās izglītības pamatam pirms 
iespējas uzsākt apmācību. Tāpēc 
uzņemšanas nosacījums šajās apmācībās 
jāpalielina līdz nosacījumam par 12 gadus 
ilgu vispārējo izglītību vai līdzvērtīga 
līmeņa eksāmena nokārtošanu.

Or. it

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Direktīvā 2005/36/EK jau ir skaidri 
noteikts, ka profesionāļiem jābūt 
vajadzīgajām valodas prasmēm. Šā 

(19) Direktīvā 2005/36/EK jau ir skaidri 
noteikts, ka profesionāļiem jābūt 
vajadzīgajām valodas prasmēm, lai 



PE489.564v01-00 6/12 PA\902601LV.doc

LV

pienākuma pārskatīšana ir atklājusi, ka ir 
jāprecizē kompetento iestāžu un darba 
devēju nozīme, it sevišķi pacientu drošības 
interesēs. Tomēr valodas pārbaudēm jābūt 
saprātīgām un jāatbilst konkrētajām 
darbavietām, kā arī tās nedrīkst būt 
pamatā profesionāļu izslēgšanai no 
uzņēmējas dalībvalsts darba tirgus.

strādātu attiecīgajā profesijā uzņēmējā 
dalībvalstī. Šā pienākuma pārskatīšana ir 
atklājusi, ka ir jāprecizē kompetento 
iestāžu un darba devēju nozīme, it sevišķi 
pacientu drošības interesēs. Valodas 
pārbaudes nedrīkst būt pamatā 
profesionāļu izslēgšanai no uzņēmējas 
dalībvalsts darba tirgus un tāpēc tām jābūt 
saprātīgām un atbilstošām.

Or. it

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – i punkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) „profesionālā pieredze”: faktiskā un 
likumīgā pilna laika vai līdzvērtīga laika 
darbība attiecīgajā profesijā konkrētā 
dalībvalstī;

f) „profesionālā pieredze”: faktiskā un 
likumīgā pilna laika vai līdzvērtīga laika 
darbība attiecīgajā profesijā konkrētā 
dalībvalstī, kas palīdz 
konkrētam profesionālim sasniegt 
zināšanu, prasmju un kompetences 
standartus;

Or. it

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva 2005/36/EK
3. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) „Eiropas profesionālā karte”: 
elektronisks sertifikāts, kas izdots
profesionālim, apliecinot viņa kvalifikāciju 
atzīšanu uzņēmējdarbības veikšanai 
uzņēmējā dalībvalstī vai to, ka viņš atbilst 
visiem vajadzīgajiem nosacījumiem, lai uz 

k) „Eiropas profesionālā karte”: 
elektronisks sertifikāts, ko izcelsmes 
dalībvalsts vai attiecīga iestāde izdod
profesionālim, apliecinot viņa kvalifikāciju 
un prasmju atzīšanu uzņēmējdarbības 
veikšanai uzņēmējā dalībvalstī vai to, ka 
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pagaidu laiku vai neregulāri sniegtu 
pakalpojumus uzņēmējā dalībvalstī;

viņš atbilst visiem vajadzīgajiem 
nosacījumiem, lai uz pagaidu laiku vai 
neregulāri sniegtu pakalpojumus uzņēmējā 
dalībvalstī;

Or. it

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts 
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija atbalsta dalībvalstis procesa 
īstenošanā, lai ieviestu Eiropas 
profesionālās kartes obligātu izdošanu. 
Pirms šā procesa var veikt ietekmes 
pētījumu.

Or. it

Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.a pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Dalībvalstis var izveidot kritērijus, uz 
kuriem pamatojoties noteikt profesijas, 
kurām paredzēt prioritāru profesionālās 
kartes izdošanu.
Sākotnēji par prioritāriem ir atzīti šādi 
kritēriji:

1. profesijai jābūt reglamentētai vairāk 
nekā piecās dalībvalstīs;

2. profesijai jābūt augstam mobilitātes 
potenciālam Eiropas Savienībā;
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3. profesionāļiem vai kategorijas 
asociācijām jābūt lielai interesei attiecībā 
uz šo karti.

Or. it

Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.c pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde 
pārbauda pieteikumu un divu nedēļu laikā 
pēc tam, kad ir saņemts pilnīgs pieteikums, 
izveido un apstiprina Eiropas profesionālo 
karti. Tā informē pretendentu un 
dalībvalsti, kurā pretendents plāno sniegt 
pakalpojumus, par Eiropas profesionālās 
kartes apstiprināšanu. Apstiprinājuma 
informācijas nosūtīšana attiecīgajai 
uzņēmējai dalībvalstij ietver 7. pantā 
paredzēto deklarāciju. Nākamos divus 
gadus uzņēmēja dalībvalsts nedrīkst 
pieprasīt papildu deklarāciju saskaņā ar 
7. pantu.

1. Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde 
pārbauda pieteikumu un četru nedēļu laikā 
pēc tam, kad ir saņemts pilnīgs pieteikums, 
izveido un apstiprina Eiropas profesionālo 
karti. Tā informē pretendentu un 
dalībvalsti, kurā pretendents plāno sniegt 
pakalpojumus, par Eiropas profesionālās 
kartes apstiprināšanu. Apstiprinājuma 
informācijas nosūtīšana attiecīgajai 
uzņēmējai dalībvalstij ietver 7. pantā 
paredzēto deklarāciju. Nākamos divus 
gadus uzņēmēja dalībvalsts nedrīkst 
pieprasīt papildu deklarāciju saskaņā ar 
7. pantu.

Or. it

Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.c pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar valsts tiesību aktiem var 
apstrīdēt izcelsmes dalībvalsts pieņemto 
lēmumu vai to, ka tā 1. punktā minēto divu
nedēļu laikā nav pieņēmusi lēmumu.

2. Saskaņā ar valsts tiesību aktiem var 
apstrīdēt izcelsmes dalībvalsts pieņemto 
lēmumu vai to, ka tā 1. punktā minēto 
četru nedēļu laikā nav pieņēmusi lēmumu.
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Or. it

Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.d pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Eiropas profesionālas kartes pilnīga 
pieteikuma saņemšanas izcelsmes 
dalībvalsts kompetentā iestāde divu nedēļu 
laikā pārbauda un apstiprina iesniegto 
pavaddokumentu autentiskumu un 
derīgumu, izveido Eiropas profesionālo 
karti, nosūta to apstiprināšanai uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentajai iestādei un 
informē šo iestādi par atbilstīgo IMI 
dokumentu. Izcelsmes dalībvalsts informē 
pretendentu par procedūras statusu.

1. Pēc Eiropas profesionālas kartes pilnīga 
pieteikuma saņemšanas izcelsmes 
dalībvalsts kompetentā iestāde četru 
nedēļu laikā pārbauda un apstiprina 
iesniegto pavaddokumentu autentiskumu 
un derīgumu, izveido Eiropas profesionālo 
karti, nosūta to apstiprināšanai uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentajai iestādei un 
informē šo iestādi par atbilstīgo IMI 
dokumentu. Izcelsmes dalībvalsts informē 
pretendentu par procedūras statusu.

Or. it

Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.e pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izcelsmes dalībvalsts un uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes laikus 
atjaunina atbilstīgo IMI dokumentu ar 
informāciju par disciplinārpārkāpumu vai 
par piemērotām kriminālsankcijām, vai 
par citiem nopietniem un īpašiem 
apstākļiem, kas varētu ietekmēt Eiropas 
profesionālās kartes turētāja darbību 
veikšanu atbilstīgi šai direktīvai. Šādi 
atjauninājumi ietver vairs nevajadzīgas 
informācijas dzēšanu. Eiropas 
profesionālās kartes turētājs un 

1. Izcelsmes dalībvalsts un uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes laikus 
atjaunina atbilstīgo IMI dokumentu ar 
informāciju arī par piemērotām 
disciplinārām, administratīvām vai 
kriminālām sankcijām, vai par citiem 
nopietniem un īpašiem apstākļiem, kas 
varētu ietekmēt Eiropas profesionālās 
kartes turētāja darbību veikšanu atbilstīgi 
šai direktīvai. Šādi atjauninājumi ietver 
vairs nevajadzīgas informācijas dzēšanu. 
Eiropas profesionālās kartes turētājs un 
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kompetentās iestādes, kas iesaistītas 
atbilstīgajā IMI dokumentā, tiek informētas 
par visiem attiecīgo kompetento iestāžu 
veiktajiem atjauninājumiem.

kompetentās iestādes, kas iesaistītas 
atbilstīgajā IMI dokumentā, tiek laicīgi 
informētas par visiem attiecīgo kompetento 
iestāžu veiktajiem atjauninājumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.e pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka Eiropas 
profesionālas kartes turētājam ir tiesības 
jebkurā laikā pieprasīt sava dokumenta 
labojumus, dzēšanu un bloķēšanu IMI 
sistēmā pēc pieprasījuma, ka viņš par šīm 
tiesībām tiek informēts Eiropas 
profesionālās kartes izdošanas laikā un ka 
viņam par to atgādina reizi divos gados pēc 
viņa Eiropas profesionālās kartes 
izdošanas.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka Eiropas 
profesionālas kartes turētājam ir tiesības 
jebkurā laikā un bez maksas pieprasīt sava 
dokumenta labojumus, dzēšanu un 
bloķēšanu IMI sistēmā pēc pieprasījuma, 
ka viņš par šīm tiesībām tiek informēts 
Eiropas profesionālās kartes izdošanas 
laikā un ka viņam par to atgādina reizi 
divos gados pēc viņa Eiropas profesionālās 
kartes izdošanas.

Or. it

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.f pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atšķirības starp profesionālo darbību, ko 
likumīgi īsteno izcelsmes dalībvalstī, un 
attiecīgo reglamentēto profesiju uzņēmējā 
dalībvalstī ir tik lielas, ka realitātē
kompensācijas pasākumu piemērošana 
nozīmētu to, ka pretendentam ir jāpabeidz
pilna izglītības un apmācības programma 
uzņēmējā dalībvalstī, lai tajā pilnībā 

a) pastāvošās atšķirības starp profesionālo 
darbību, ko likumīgi īsteno izcelsmes 
dalībvalstī, un attiecīgo reglamentēto 
profesiju uzņēmējā dalībvalstī objektīvi ir 
tik lielas, ka nepieciešamā kompensācijas 
pasākumu piemērošana nozīmētu to, ka 
pretendentam ir jāiziet pilna izglītības un 
apmācības programma uzņēmējā 
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piekļūtu reglamentētajai profesijai; dalībvalstī, lai tajā varētu pilnībā piekļūt
reglamentētajai profesijai;

Or. it

Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.f pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Daļēju piekļuvi var nepiešķirt, ja šādu 
noraidījumu pamato svarīgi iemesli, kas 
attiecas uz vispārējām interesēm, 
piemēram, sabiedrības veselību, ja tas 
nodrošinātu izvirzītā mērķa sasniegšanu un 
ja tas nebūtu plašāks pasākums, nekā 
absolūti vajadzīgs.

2. Daļēju piekļuvi var nepiešķirt, ja šādu 
noraidījumu pamato svarīgi iemesli, kas 
attiecas uz vispārējām interesēm, ja tas 
nodrošinātu izvirzītā mērķa sasniegšanu un 
ja tas nebūtu plašāks pasākums, nekā 
absolūti vajadzīgs.

Or. it

Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
7. pants – 4. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentā iestāde nereaģē trešajā un 
ceturtajā daļā noteiktajos termiņos, 
pakalpojumu var sniegt.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 30. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
44. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pēc teorētiskās un praktiskās apmācības 
beigām — sešus mēnešus ilgs mācekļa 
darbs publiski pieejamā aptiekā vai 
slimnīcā šīs slimnīcas farmaceitiskās 
nodaļas pārraudzībā.

b) teorētiskās un praktiskās apmācības 
laikā vai pēc tās beigām — sešus mēnešus 
ilgs mācekļa darbs publiski pieejamā 
aptiekā vai slimnīcā šīs slimnīcas 
farmaceitiskās nodaļas pārraudzībā.

Or. it


