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Pakeitimas 254
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija patvirtina gavusi 
paraišką ir iškart praneša pareiškėjui apie 
trūkstamus dokumentus, jei nustato, kad 
tokių yra. Ji Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. [...](*) 
patvirtintoje Vidaus rinkos informacinėje 
sistemoje (VRI) sukuria paraiškos bylą, į 
kurią patalpina visus patvirtinamuosius 
dokumentus. Jei tas pats pareiškėjas vėliau 
pateiktų kitas paraiškas, kilmės arba 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos vadžios institucijos gali 
nereikalauti iš naujo pateikti VRI byloje 
jau laikomus ir vis dar galiojančius 
dokumentus.

3. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija patvirtina gavusi 
paraišką ir per tris darbo dienas praneša 
pareiškėjui apie trūkstamus dokumentus, 
jei nustato, kad tokių yra. Ji Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. [...](*) patvirtintoje Vidaus rinkos 
informacinėje sistemoje (VRI) sukuria 
paraiškos bylą, į kurią patalpina visus 
galiojančius patvirtinamuosius
dokumentus. Jei tas pats pareiškėjas vėliau 
pateiktų kitas paraiškas, kilmės arba 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos vadžios institucijos gali 
nereikalauti iš naujo pateikti VRI byloje 
jau laikomus ir vis dar galiojančius 
dokumentus.

Or. fr

Pakeitimas 255
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija patvirtina gavusi 
paraišką ir iškart praneša pareiškėjui apie 
trūkstamus dokumentus, jei nustato, kad 

3. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija patvirtina gavusi 
paraišką ir iškart praneša pareiškėjui apie 
trūkstamus dokumentus, jei nustato, kad 
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tokių yra. Ji Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. [...](*) 
patvirtintoje Vidaus rinkos informacinėje 
sistemoje (VRI) sukuria paraiškos bylą, į 
kurią patalpina visus patvirtinamuosius 
dokumentus. Jei tas pats pareiškėjas vėliau 
pateiktų kitas paraiškas, kilmės arba 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos vadžios institucijos gali 
nereikalauti iš naujo pateikti VRI byloje 
jau laikomus ir vis dar galiojančius 
dokumentus.

tokių yra. Tie dokumentai turi būti pateikti 
per protingai nustatytą laikotarpį, atlikus 
visus reikalingus formalumus. Ji Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. [...](*) patvirtintoje Vidaus rinkos 
informacinėje sistemoje (VRI) sukuria 
paraiškos bylą, į kurią patalpina visus 
patvirtinamuosius dokumentus. Jei tas pats 
pareiškėjas vėliau pateiktų kitas paraiškas, 
kilmės arba priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos vadžios institucijos gali 
nereikalauti iš naujo pateikti VRI byloje 
jau laikomus ir vis dar galiojančius 
dokumentus.

Or. it

Pakeitimas 256
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
4c straipsnio 4 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant 4b ir 4c straipsnių nuostatų, 
Europos profesinis pažymėjimas galioja 
tol, kol jo turėtojas, remiantis VRI byloje 
esamais dokumentais ir informacija, turi 
teisę užsiimti profesine veikla kilmės 
valstybėje narėje. Europos profesinio 
pažymėjimo galiojimo laikotarpis turėtų 
būti pratęsiamas reguliariai arba 
vadovaujantis tai profesinei veiklai 
numatytomis priimančiosios valstybės 
narės nuostatomis.

Or. en

Pakeitimas 257
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4b straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriuose būtų nurodyti techniniai 
reikalavimai, priemonės, kurios yra 
reikalingos siekiant užtikrinti Europos 
profesiniame pažymėjime ir VRI byloje 
esančios informacijos vientisumą, 
konfidencialumą ir tikslumą, Europos 
profesinio pažymėjimo išdavimo jo 
turėtojui sąlygos ir procedūros, įskaitant 
galimybę parsisiųsti pažymėjimą iš 
interneto arba atnaujinti bylos 
informaciją. Tie įgyvendinimo teisės aktai 
priimami laikantis 58 straipsnyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriuose būtų nurodyti techniniai 
reikalavimai, priemonės, kurios yra 
reikalingos siekiant užtikrinti Europos 
profesiniame pažymėjime ir VRI byloje 
esančios informacijos vientisumą, 
konfidencialumą ir tikslumą, Europos 
profesinio pažymėjimo išdavimo jo 
turėtojui sąlygos ir procedūros. Tie 
įgyvendinimo teisės aktai priimami 
laikantis 58 straipsnyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. de

Pagrindimas

Dėl įvairialypės prieigos gali kilti duomenų apsaugos problemų.

Pakeitimas 258
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas 
Direktyva 2005/36/EB
4b straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriuose būtų nurodyti techniniai 
reikalavimai, priemonės, kurios yra 
reikalingos siekiant užtikrinti Europos 
profesiniame pažymėjime ir VRI byloje 
esančios informacijos vientisumą, 
konfidencialumą ir tikslumą, Europos 

Po 57c ir 58a straipsniuose (naujuose) 
nurodytų konsultacijų su profesinėmis 
organizacijomis ir suinteresuotaisiais 
subjektais ir atsižvelgdama į jų 
pasiūlymus, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriuose būtų 
nurodyti techniniai reikalavimai, 
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profesinio pažymėjimo išdavimo jo 
turėtojui sąlygos ir procedūros, įskaitant 
galimybę parsisiųsti pažymėjimą iš 
interneto arba atnaujinti bylos informaciją. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
58 straipsnyje nurodytos patariamosios
procedūros.

priemonės, kurios yra reikalingos siekiant 
užtikrinti Europos profesiniame 
pažymėjime ir VRI byloje esančios 
informacijos vientisumą, konfidencialumą 
ir tikslumą, Europos profesinio 
pažymėjimo išdavimo jo turėtojui sąlygos 
ir procedūros, įskaitant galimybę parsisiųsti 
pažymėjimą iš interneto arba atnaujinti 
bylos informaciją. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 58 straipsnyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 259
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
4b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikinas judumas
Po 58c straipsnyje (naujame) nurodytų 
konsultacijų su suinteresuotaisiais 
subjektais, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimant deleguotuosius aktus 
patvirtinti profesijų atstovų, kurie 
reguliariai trumpam laikotarpiui vyksta į 
kitas valstybes nares teikti paslaugų, 
sąrašą. Šiame sąraše nurodytų profesijų 
atstovų bus reikalaujama kasmet ad 
infinitum pratęsti savo profesinio 
pažymėjimo galiojimo laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 260
Emma McClarkin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
COM(2011) 833
4c straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos profesinis pažymėjimas siekiant 
laikinai teikti paslaugas, išskyrus 
nurodytąsias 7 straipsnio 4 dalyje

Europos profesinis pažymėjimas siekiant 
laikinai teikti paslaugas, išskyrus 
nurodytąsias 7 straipsnio 4 dalyje, ir 
sveikatos priežiūros specialistai, kuriems 
pagal Direktyvą 2005/36/EB taikoma 
automatinio pripažinimo sistema

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie sveikatos priežiūros specialistus, pažymėtina, kad priimančiosios valstybės 
narės kompetentingos valdžios institucijos ir toliau turėtų būti atsakingos už Europos 
profesinio pažymėjimo tvirtinimą.

Pakeitimas 261
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
COM(2011) 833
4c 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 

1. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija per vieną mėnesį nuo 
išsamios paraiškos gavimo ją ir 
patvirtinamuosius dokumentus patikrina ir
išduoda Europos profesinį pažymėjimą. 
Europos profesinį pažymėjimą ji 
nedelsdama perduoda susijusiai 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingai valdžios institucijai ir 
atitinkamai apie tai informuoja pareiškėją.
Susijusios priimančiosios valstybės narės
sudaro 7 straipsnyje nurodytą deklaraciją. 
Priimančioji valstybė narė gali po to 
nereikalauti iš naujo pateikti 7 straipsnyje 
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pateikti 7 straipsnyje nurodytą deklaraciją. nurodytą deklaraciją.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingoms valdžios institucijoms turėtų būti nustatytas tikroviškesnis paraiškų 
nagrinėjimo terminas. Siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą, deklaracijos galiojimo 
laikotarpis turėtų būti trumpesnis kaip dveji metai.

Pakeitimas 262
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4c 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
ir išduoda Europos profesinį pažymėjimą. 
Ji informuoja pareiškėją ir valstybę narę, 
kurioje pareiškėjas numato teikti paslaugas, 
apie tai, kad Europos profesinis 
pažymėjimas buvo išduotas. Informacija 
apie pažymėjimo išdavimą susijusioms 
priimančiosioms valstybėms narėms 
laikoma 7 straipsnyje nurodyta deklaracija. 
Priimančioji valstybė narė gali po to vienus 
metus nereikalauti iš naujo pateikti 
7 straipsnyje nurodytą deklaraciją.

Or. de

Pakeitimas 263
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
2011/0435(COD)
4c straipsnio 1 dalis
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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 vieną mėnesį 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.

Or. en

Pakeitimas 264
Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4c 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 nurodytą deklaraciją.
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Or. fr

Pakeitimas 265
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB 
4c 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 vieną mėnesį nuo 
išsamios paraiškos gavimo ją patikrina, 
išduoda Europos profesinį pažymėjimą ir jį 
patvirtina. Europos profesinį pažymėjimą 
ji perduoda priimančiajai valstybei narei 
ir apie tai informuoja pareiškėją. Europos 
profesinio pažymėjimo perdavimas
susijusioms priimančiosioms valstybėms 
narėms laikomas 7 straipsnyje nurodyta 
deklaracija. Priimančioji valstybė narė gali 
po to dvejus metus nereikalauti iš naujo 
pateikti 7 straipsnyje nurodytą deklaraciją.

Or. en

Pakeitimas 266
Emilie Turunen

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

1. Kilmės valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija per 4d straipsnio 
5 dalyje (naujoje) nustatytą laikotarpį 
patikrina paraišką, išduoda Europos 
profesinį pažymėjimą ir jį patvirtina. Ji 
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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.

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. 
Šio profesinio pažymėjimo galiojimo 
laikotarpis turėtų būti kasmet 
pratęsiamas.

Or. en

Pakeitimas 267
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4c 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 vieną mėnesį 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.

Or. fi

Pakeitimas 268
Mikael Gustafsson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4c 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 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.

Or. en

Pakeitimas 269
Phil Prendergast

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

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 
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narėms laikoma 7 straipsnyje nurodyta 
deklaracija. Priimančioji valstybė narė gali 
po to dvejus metus nereikalauti iš naujo 
pateikti 7 straipsnyje nurodytą deklaraciją.

narėms laikoma 7 straipsnyje nurodyta 
deklaracija. Priimančioji valstybė narė gali 
po to dvejus metus nereikalauti iš naujo 
pateikti 7 straipsnyje nurodytos 
deklaracijos, nebent būtų pareikšta 
esminių pastabų.

Or. en

Pakeitimas 270
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas (naujas)
COM(2011) 833
4c straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu nei profesija, nei šią profesiją 
leidžiantis įgyti mokymas ir rengimas 
nereglamentuojami kilmės valstybėje 
narėje, valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija bent jau patikrina 
pareiškėjo teisinį statusą ir pateiktų 
dokumentų autentiškumą ir išsamumą.

Or. en

Pakeitimas 271
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas (naujas)
COM(2011) 833
4c straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Įvykdžius tam tikrai profesijai skirtą 
bandomąjį projektą, kuriame dalyvauja 
atitinkamos kompetentingos valdžios 
institucijos, Komisijai suteikiami 
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įgaliojimai pagal 58 straipsnį priimti 
įgyvendinimo aktus dėl 1 dalyje išvardytų
proceso terminų nustatymo.

Or. en

Pakeitimas 272
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
COM(2011) 833
4c 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 kompetentingos 
valdžios institucijos sprendimas arba tokio 
sprendimo nepateikimas per 1 dalyje 
nurodytą vieno mėnesio laikotarpį gali būti 
apskundžiami pagal nacionalinius 
įstatymus.

Or. en

Pagrindimas

Paraiškai dėl laikino judumo skirtas nagrinėjimo terminas turėtų būti tikroviškesnis.

Pakeitimas 273
Heide Rühle

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

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

Or. de

Pakeitimas 274
Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4c 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. fr

Pakeitimas 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB 
4c 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 kompetentingos 
valdžios institucijos sprendimas arba tokio 
sprendimo nepateikimas per 1 dalyje 
nurodytą vieno mėnesio laikotarpį gali būti 
apskundžiami pagal nacionalinius 
įstatymus.

Or. en
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Pakeitimas 276
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4c 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 5 dalyje
(naujoje) nurodytą laikotarpį gali būti 
apskundžiami pagal nacionalinius 
įstatymus.

Or. en

Pakeitimas 277
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4c straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei Europos profesinio pažymėjimo 
turėtojas nori teikti paslaugas kitoje 
valstybėje narėje, nei jis iš pradžių nurodė 
pagal 1 dalį, arba nori toliau teikti 
paslaugas pasibaigus 1 dalyje nurodytam 
dvejų metų laikotarpiui, jis gali toliau 
naudoti 1 dalyje nurodytą Europos 
profesinį pažymėjimą. Tais atvejais 
Europos profesinio pažymėjimo turėtojas 
pateikia 7 straipsnyje nurodytą deklaraciją.

3. Jei Europos profesinio pažymėjimo 
turėtojas nori teikti paslaugas kitoje 
valstybėje narėje, nei jis iš pradžių nurodė 
pagal 1 dalį, arba nori toliau teikti 
paslaugas pasibaigus 1 dalyje nurodytam 
vienų metų laikotarpiui, jis gali toliau 
naudoti 1 dalyje nurodytą Europos 
profesinį pažymėjimą. Tais atvejais 
Europos profesinio pažymėjimo turėtojas 
pateikia 7 straipsnyje nurodytą deklaraciją.

Or. en

Pakeitimas 278
Emma McClarkin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
COM(2011) 833
4c straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos profesinis pažymėjimas galioja 
tol, kol jo turėtojas, remiantis VRI byloje 
esamais dokumentais ir informacija, turi 
teisę užsiimti profesine veikla kilmės 
valstybėje narėje.

Europos profesinis pažymėjimas galioja 
tol, kol jo turėtojas, remiantis VRI byloje 
esamais dokumentais ir informacija, turi 
teisę užsiimti profesine veikla kilmės 
valstybėje narėje, nebent šio pažymėjimo 
turėtojui būtų draudžiama užsiimti veikla 
visose valstybėse narėse.

Or. en

Pakeitimas 279
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
4c straipsnio 5 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Po 57c ir 58a straipsniuose (naujuose) 
nurodytų konsultacijų su profesinėmis 
organizacijomis ir suinteresuotaisiais 
subjektais ir, prireikus, atsižvelgus į jų 
pasiūlymus bei bandomuosius projektus, 
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, į kuriuos būtų 
įtraukti šio forumo arba šių forumų ir 
profesinių organizacijų pasiūlymai dėl 
tinkamo laikotarpio, kuris būtinas tos 
profesijos atstovų profesiniam 
pažymėjimui pritarti ir patvirtinti. 
Komisija šiuos terminus paskelbia viešai.

Or. en
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Pakeitimas 280
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
COM(2011) 833
4d straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos profesinis pažymėjimas siekiant 
įsisteigti ir laikinai teikti paslaugas pagal 
7 straipsnio 4 dalį

Europos profesinis pažymėjimas siekiant 
įsisteigti ir laikinai teikti paslaugas pagal 
7 straipsnio 4 dalį, taip pat siekiant 
laikinai teikti sveikatos priežiūros 
specialistų, kuriems pagal III antraštinės 
dalies III skyrių taikoma automatinio 
pripažinimo sistema, paslaugas

Or. en

Pagrindimas

Host Member States should decide on the issuance of the EPC for establishment, for the 
temporary and occasional provision of services under Article 7(4) (regulated professions 
having public health or safety implications), and for the temporary and occasional provision 
of services by health professionals benefitting from automatic recognition under Title III 
Chapter III of the Directive 2005/36/EC.The sectoral health professions are key providers of 
health care and present a risk to public safety. When care goes wrong this not only impacts 
on the migrant patient, but on the host health care system.

Pakeitimas 281
Heide Rühle

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

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 
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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.

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. de

Pakeitimas 282
Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4d 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. fr

Pakeitimas 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4d straipsnio 1 dalis
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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 vieną 
mėnesį nuo išsamios paraiškos gavimo 
dienos patikrina ir patvirtina pateiktų 
patvirtinamųjų dokumentų autentiškumą ir 
galiojimą, išduoda Europos profesinį 
pažymėjimą, perduoda jį priimančiosios 
valstybės narės kompetentingai valdžios 
institucijai patvirtinti ir apie tai informuoja
pareiškėją.

Or. en

Pakeitimas 284
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4d 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 
4d straipsnio 5 dalyje (naujoje) nustatytą 
laikotarpį 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. en
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Pakeitimas 285
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas (naujas)
2011/0435(COD)
4d straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu nei profesija, nei šią profesiją 
leidžiantis įgyti mokymas ir rengimas 
nereglamentuojami kilmės valstybėje 
narėje, šios valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija bent jau kuo labiau 
patikrina, kad pareiškėjas būtų teisiškai 
įsisteigęs, taip pat kuo labiau patikrina 
pateiktų dokumentų autentiškumą ir 
išsamumą.

Or. en

Pakeitimas 286
Heide Rühle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 16, 21 ir 49a straipsniuose nurodytais 
atvejais priimančioji valstybė narė priima 
sprendimą dėl Europos profesinio 
pažymėjimo patvirtinimo pagal 1 dalį per 
vieną mėnesį nuo to pažymėjimo gavimo 
iš kilmės valstybės narės datos. Iškilus 
pagrįstų abejonių, priimančioji valstybė 
narė gali prašyti kilmės valstybę narę
pateikti papildomos informacijos. Tuo 
prašymu vieno mėnesio laikotarpis nėra 
sustabdomas.

2. 16, 21 ir 49a straipsniuose nurodytais 
atvejais priimančioji valstybė narė priima 
sprendimą dėl Europos profesinio 
pažymėjimo patvirtinimo pagal 1 dalį per 
aštuonias savaites nuo to pažymėjimo 
gavimo iš kilmės valstybės narės datos. 
Iškilus pagrįstų abejonių, priimančioji 
valstybė narė gali prašyti kilmės valstybę 
narę pateikti papildomos informacijos. Tuo 
prašymu aštuonių savaičių laikotarpis nėra 
sustabdomas.

Or. de
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Pakeitimas 287
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 16, 21 ir 49a straipsniuose nurodytais 
atvejais priimančioji valstybė narė priima 
sprendimą dėl Europos profesinio 
pažymėjimo patvirtinimo pagal 1 dalį per 
vieną mėnesį nuo to pažymėjimo gavimo 
iš kilmės valstybės narės datos. Iškilus 
pagrįstų abejonių, priimančioji valstybė 
narė gali prašyti kilmės valstybę narę 
pateikti papildomos informacijos. Tuo 
prašymu vieno mėnesio laikotarpis nėra
sustabdomas.

2. 16, 21 ir 49a straipsniuose nurodytais 
atvejais priimančioji valstybė narė priima 
sprendimą dėl Europos profesinio 
pažymėjimo patvirtinimo pagal 1 dalį per 
penkias savaites nuo to pažymėjimo 
gavimo iš kilmės valstybės narės datos. 
Iškilus pagrįstų abejonių, priimančioji 
valstybė narė gali prašyti kilmės valstybę 
narę pateikti papildomos informacijos. Tuo 
prašymu laikotarpis yra sustabdomas, 
tačiau ne ilgiau kaip trims savaitėms.

Or. de

Pakeitimas 288
Emilie Turunen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 16, 21 ir 49a straipsniuose nurodytais 
atvejais priimančioji valstybė narė priima 
sprendimą dėl Europos profesinio 
pažymėjimo patvirtinimo pagal 1 dalį per 
vieną mėnesį nuo to pažymėjimo gavimo 
iš kilmės valstybės narės datos. Iškilus 
pagrįstų abejonių, priimančioji valstybė 
narė gali prašyti kilmės valstybę narę 
pateikti papildomos informacijos. Tuo 
prašymu vieno mėnesio laikotarpis nėra 

2. 16, 21 ir 49a straipsniuose nurodytais 
atvejais priimančioji valstybė narė priima 
sprendimą dėl Europos profesinio 
pažymėjimo patvirtinimo pagal 1 dalį per 
4d straipsnio 5 dalyje (naujoje) nustatytą 
laikotarpį nuo to pažymėjimo gavimo iš 
kilmės valstybės narės datos. Iškilus 
pagrįstų abejonių, priimančioji valstybė 
narė gali prašyti kilmės valstybę narę 
pateikti papildomos informacijos. Tuo 
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sustabdomas. prašymu 4d straipsnio 5 dalyje (naujoje) 
nustatytas laikotarpis nėra sustabdomas.

Or. en

Pakeitimas 289
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 16, 21 ir 49a straipsniuose nurodytais 
atvejais priimančioji valstybė narė priima 
sprendimą dėl Europos profesinio 
pažymėjimo patvirtinimo pagal 1 dalį per 
vieną mėnesį nuo to pažymėjimo gavimo 
iš kilmės valstybės narės datos. Iškilus 
pagrįstų abejonių, priimančioji valstybė 
narė gali prašyti kilmės valstybę narę 
pateikti papildomos informacijos. Tuo 
prašymu vieno mėnesio laikotarpis nėra 
sustabdomas.

2. Priimančioji valstybė narė per penkias 
dienas patvirtina pareiškėjui, kad gavo 
prašymą patvirtinti Europos profesinį 
pažymėjimą. 16, 21 ir 49a straipsniuose 
nurodytais atvejais priimančioji valstybė 
narė priima sprendimą dėl Europos 
profesinio pažymėjimo patvirtinimo pagal 
1 dalį per penkias savaites nuo to 
pažymėjimo gavimo iš kilmės valstybės 
narės datos. Iškilus pagrįstų abejonių, 
priimančioji valstybė narė gali prašyti 
kilmės valstybę narę pateikti papildomos 
informacijos.

Or. de

Pakeitimas 290
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
COM(2011) 833
4d straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 7 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnyje 
nurodytais atvejais priimančioji valstybė 

3. 7 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnyje 
nurodytais atvejais priimančioji valstybė 
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narė per du mėnesius nuo tada, kai ji 
patvirtinimo tikslais iš kilmės valstybės 
narės gavo Europos profesinį pažymėjimą, 
nusprendžia pripažinti to pažymėjimo 
turėtojo kvalifikacijas arba taikyti jam 
kompensacines priemones. Iškilus pagrįstų 
abejonių, priimančioji valstybė narė gali 
prašyti kilmės valstybę narę pateikti 
papildomos informacijos. Tuo prašymu 
dviejų mėnesių laikotarpis nėra 
sustabdomas.

narė per du mėnesius nuo tada, kai ji iš 
kilmės valstybės narės gavo Europos 
profesinio pažymėjimo projektą, 
nusprendžia išduoti Europos profesinį 
pažymėjimą arba susijusiam specialistui 
taikyti kompensacines priemones. Iškilus 
pagrįstų abejonių, priimančioji valstybė 
narė gali prašyti kilmės valstybę narę 
pateikti papildomos informacijos. Tuo 
prašymu dviejų mėnesių laikotarpis nėra 
sustabdomas.

Or. en

Pakeitimas 291
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4d straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 7 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnyje 
nurodytais atvejais priimančioji valstybė 
narė per du mėnesius nuo tada, kai ji 
patvirtinimo tikslais iš kilmės valstybės 
narės gavo Europos profesinį pažymėjimą, 
nusprendžia pripažinti to pažymėjimo 
turėtojo kvalifikacijas arba taikyti jam 
kompensacines priemones. Iškilus pagrįstų 
abejonių, priimančioji valstybė narė gali 
prašyti kilmės valstybę narę pateikti 
papildomos informacijos. Tuo prašymu 
dviejų mėnesių laikotarpis nėra 
sustabdomas.

3. 7 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnyje 
nurodytais atvejais priimančioji valstybė 
narė per 12 savaičių nuo tada, kai ji iš 
kilmės valstybės narės gavo Europos 
profesinį pažymėjimą, nusprendžia 
pripažinti to pažymėjimo turėtojo 
kvalifikacijas arba taikyti jam 
kompensacines priemones. Iškilus pagrįstų 
abejonių, priimančioji valstybė narė gali 
prašyti kilmės valstybę narę pateikti 
papildomos informacijos. Tuo prašymu 
12 savaičių laikotarpis nėra sustabdomas.

Or. de

Pakeitimas 292
Bernadette Vergnaud
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4d straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 7 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnyje 
nurodytais atvejais priimančioji valstybė 
narė per du mėnesius nuo tada, kai ji 
patvirtinimo tikslais iš kilmės valstybės 
narės gavo Europos profesinį pažymėjimą, 
nusprendžia pripažinti to pažymėjimo 
turėtojo kvalifikacijas arba taikyti jam 
kompensacines priemones. Iškilus pagrįstų 
abejonių, priimančioji valstybė narė gali 
prašyti kilmės valstybę narę pateikti 
papildomos informacijos. Tuo prašymu 
dviejų mėnesių laikotarpis nėra 
sustabdomas.

3. 7 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnyje 
nurodytais atvejais priimančioji valstybė 
narė per aštuonias savaites nuo tada, kai ji 
patvirtinimo tikslais iš kilmės valstybės 
narės gavo Europos profesinį pažymėjimą, 
nusprendžia pripažinti to pažymėjimo 
turėtojo kvalifikacijas arba taikyti jam 
kompensacines priemones. Iškilus pagrįstų 
abejonių, priimančioji valstybė narė gali 
prašyti kilmės valstybę narę pateikti 
papildomos informacijos. Pagrįstų 
praktinių, techninių ar organizacinių 
priežasčių atveju, tuo prašymu aštuonių 
savaičių laikotarpis gali būti pratęstas
dviem savaitėmis, jei apie tai subjektui
tinkamai pranešama.

Or. fr

Pakeitimas 293
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4d straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 7 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnyje 
nurodytais atvejais priimančioji valstybė 
narė per du mėnesius nuo tada, kai ji 
patvirtinimo tikslais iš kilmės valstybės 
narės gavo Europos profesinį pažymėjimą, 
nusprendžia pripažinti to pažymėjimo 
turėtojo kvalifikacijas arba taikyti jam 
kompensacines priemones. Iškilus pagrįstų 
abejonių, priimančioji valstybė narė gali 

3. 7 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnyje 
nurodytais atvejais priimančioji valstybė 
narė per aštuonias savaites nuo tada, kai ji 
patvirtinimo tikslais iš kilmės valstybės 
narės gavo Europos profesinį pažymėjimą, 
nusprendžia pripažinti to pažymėjimo 
turėtojo kvalifikacijas arba taikyti jam 
kompensacines priemones. Iškilus pagrįstų 
abejonių, priimančioji valstybė narė gali 
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prašyti kilmės valstybę narę pateikti 
papildomos informacijos. Tuo prašymu 
dviejų mėnesių laikotarpis nėra
sustabdomas.

prašyti kilmės valstybę narę pateikti 
papildomos informacijos. Tuo prašymu 
laikotarpis yra sustabdomas, tačiau ne 
ilgiau kaip trims savaitėms.

Or. de

Pakeitimas 294
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4d straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 7 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnyje 
nurodytais atvejais priimančioji valstybė 
narė per du mėnesius nuo tada, kai ji 
patvirtinimo tikslais iš kilmės valstybės 
narės gavo Europos profesinį pažymėjimą, 
nusprendžia pripažinti to pažymėjimo 
turėtojo kvalifikacijas arba taikyti jam 
kompensacines priemones. Iškilus pagrįstų 
abejonių, priimančioji valstybė narė gali 
prašyti kilmės valstybę narę pateikti 
papildomos informacijos. Tuo prašymu 
dviejų mėnesių laikotarpis nėra 
sustabdomas.

3. 7 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnyje 
nurodytais atvejais priimančioji valstybė 
narė per 4d straipsnio 5 dalyje (naujoje) 
nustatytą laikotarpį nuo tada, kai ji 
patvirtinimo tikslais iš kilmės valstybės 
narės gavo Europos profesinį pažymėjimą, 
nusprendžia pripažinti to pažymėjimo 
turėtojo kvalifikacijas arba taikyti jam 
kompensacines priemones. Iškilus pagrįstų 
abejonių, priimančioji valstybė narė gali 
prašyti kilmės valstybę narę pateikti 
papildomos informacijos. Tuo prašymu 
4d straipsnio 5 dalyje (naujoje) nustatytas 
laikotarpis nėra sustabdomas.

Or. en

Pakeitimas 295
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4d straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 7 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnyje 
nurodytais atvejais priimančioji valstybė 
narė per du mėnesius nuo tada, kai ji 
patvirtinimo tikslais iš kilmės valstybės 
narės gavo Europos profesinį pažymėjimą, 
nusprendžia pripažinti to pažymėjimo 
turėtojo kvalifikacijas arba taikyti jam 
kompensacines priemones. Iškilus pagrįstų 
abejonių, priimančioji valstybė narė gali 
prašyti kilmės valstybę narę pateikti 
papildomos informacijos. Tuo prašymu 
dviejų mėnesių laikotarpis nėra 
sustabdomas.

3. 7 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnyje 
nurodytais atvejais priimančioji valstybė 
narė per aštuonias savaites nuo tada, kai ji 
patvirtinimo tikslais iš kilmės valstybės 
narės gavo Europos profesinį pažymėjimą, 
nusprendžia pripažinti to pažymėjimo 
turėtojo kvalifikacijas arba taikyti jam 
kompensacines priemones. Iškilus pagrįstų 
abejonių, priimančioji valstybė narė gali 
prašyti kilmės valstybę narę pateikti 
papildomos informacijos. Tuo prašymu 
sveikatos priežiūros specialistams 
aštuonių savaičių laikotarpis gali būti
sustabdomas dviem savaitėms. Kilmės 
valstybė narė atsakymą pateikia per vieną 
savaitę.
(D punktas)

Or. en

Pagrindimas

Pirmuoju sistemos įgyvendinimo etapu sveikatos priežiūros specialistams nustatytus terminus 
reikėtų pratęsti siekiant užtikrinti, kad sistema veiktų puikiai. Kilmės valstybę narę reikėtų 
įpareigoti į priimančiosios valstybės narės užklausimą atsakyti per trumpą laikotarpį, o, 
iškilus pagrįstoms abejonėms, aštuonių savaičių termino taikymą reikėtų sustabdyti dviem 
savaitėms.

Pakeitimas 296
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4d straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 7 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnyje 
nurodytais atvejais priimančioji valstybė 
narė per du mėnesius nuo tada, kai ji 
patvirtinimo tikslais iš kilmės valstybės 

3. 7 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnyje 
nurodytais atvejais priimančioji valstybė 
narė per aštuonias savaites nuo tada, kai ji 
patvirtinimo tikslais iš kilmės valstybės 
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narės gavo Europos profesinį pažymėjimą, 
nusprendžia pripažinti to pažymėjimo 
turėtojo kvalifikacijas arba taikyti jam 
kompensacines priemones. Iškilus pagrįstų 
abejonių, priimančioji valstybė narė gali 
prašyti kilmės valstybę narę pateikti 
papildomos informacijos. Tuo prašymu 
dviejų mėnesių laikotarpis nėra
sustabdomas.

narės gavo Europos profesinį pažymėjimą, 
nusprendžia pripažinti to pažymėjimo 
turėtojo kvalifikacijas arba taikyti jam 
kompensacines priemones. Iškilus pagrįstų 
abejonių, priimančioji valstybė narė gali 
prašyti kilmės valstybę narę pateikti 
papildomos informacijos.

Or. de

Pakeitimas 297
Christel Schaldemose

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei priimančioji valstybė narė nepriima 
sprendimo per 2 ir 3 dalyse nurodytą 
laikotarpį arba nepaprašo papildomos 
informacijos per mėnesį nuo Europos 
profesinio pažymėjimo gavimo iš kilmės 
valstybės narės, laikoma, kad priimančioji 
valstybė narė tą pažymėjimą patvirtino ir 
kad tai reiškia profesinės kvalifikacijos 
pagal priimančioje valstybėje narėje 
atitinkamą reglamentuojamą profesiją 
patvirtinimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma nuostata turėtų nenumatytų ir rimtų padarinių.

Pakeitimas 298
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4d straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei priimančioji valstybė narė nepriima 
sprendimo per 2 ir 3 dalyse nurodytą 
laikotarpį arba nepaprašo papildomos 
informacijos per mėnesį nuo Europos 
profesinio pažymėjimo gavimo iš kilmės 
valstybės narės, laikoma, kad priimančioji 
valstybė narė tą pažymėjimą patvirtino ir 
kad tai reiškia profesinės kvalifikacijos 
pagal priimančioje valstybėje narėje 
atitinkamą reglamentuojamą profesiją 
patvirtinimą.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Bendrojo saugumo sumetimais išbraukiama numanomo patvirtinimo galimybė.

Pakeitimas 299
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
2011/0435(COD)
4d straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei priimančioji valstybė narė nepriima 
sprendimo per 2 ir 3 dalyse nurodytą 
laikotarpį arba nepaprašo papildomos 
informacijos per mėnesį nuo Europos 
profesinio pažymėjimo gavimo iš kilmės 
valstybės narės, laikoma, kad priimančioji 
valstybė narė tą pažymėjimą patvirtino ir 
kad tai reiškia profesinės kvalifikacijos 
pagal priimančioje valstybėje narėje 
atitinkamą reglamentuojamą profesiją 

Išbraukta.
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patvirtinimą.

Or. en

Pakeitimas 300
Emilie Turunen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei priimančioji valstybė narė nepriima 
sprendimo per 2 ir 3 dalyse nurodytą 
laikotarpį arba nepaprašo papildomos 
informacijos per mėnesį nuo Europos 
profesinio pažymėjimo gavimo iš kilmės 
valstybės narės, laikoma, kad priimančioji 
valstybė narė tą pažymėjimą patvirtino ir 
kad tai reiškia profesinės kvalifikacijos 
pagal priimančioje valstybėje narėje 
atitinkamą reglamentuojamą profesiją 
patvirtinimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 301
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei priimančioji valstybė narė nepriima 
sprendimo per 2 ir 3 dalyse nurodytą 
laikotarpį arba nepaprašo papildomos 
informacijos per mėnesį nuo Europos 
profesinio pažymėjimo gavimo iš kilmės 

Išbraukta.
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valstybės narės, laikoma, kad priimančioji 
valstybė narė tą pažymėjimą patvirtino ir 
kad tai reiškia profesinės kvalifikacijos 
pagal priimančioje valstybėje narėje 
atitinkamą reglamentuojamą profesiją
patvirtinimą.

Or. fi

Pagrindimas

Vėlai priimtas sprendimas dėl pripažinimo gali kelti grėsmę vartotojams, kurie naudojasi 
sveikatos priežiūros paslaugomis, ir tai gali paveikti jų gyvenimą ar sveikatą.

Pakeitimas 302
Mikael Gustafsson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei priimančioji valstybė narė nepriima 
sprendimo per 2 ir 3 dalyse nurodytą 
laikotarpį arba nepaprašo papildomos 
informacijos per mėnesį nuo Europos 
profesinio pažymėjimo gavimo iš kilmės 
valstybės narės, laikoma, kad priimančioji 
valstybė narė tą pažymėjimą patvirtino ir 
kad tai reiškia profesinės kvalifikacijos 
pagal priimančioje valstybėje narėje 
atitinkamą reglamentuojamą profesiją 
patvirtinimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 4d straipsnio 7 dalį.

Pakeitimas 303
Emma McClarkin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
COM(2011) 833
4d straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei priimančioji valstybė narė nepriima 
sprendimo per 2 ir 3 dalyse nurodytą 
laikotarpį arba nepaprašo papildomos 
informacijos per mėnesį nuo Europos 
profesinio pažymėjimo gavimo iš kilmės 
valstybės narės, laikoma, kad priimančioji 
valstybė narė tą pažymėjimą patvirtino ir 
kad tai reiškia profesinės kvalifikacijos 
pagal priimančioje valstybėje narėje 
atitinkamą reglamentuojamą profesiją 
patvirtinimą.

5. Jei priimančioji valstybė narė nepriima 
sprendimo per 2 ir 3 dalyse nurodytą 
laikotarpį arba nepaprašo papildomos 
informacijos per mėnesį nuo Europos 
profesinio pažymėjimo gavimo iš kilmės 
valstybės narės, laikoma, kad priimančioji 
valstybė narė tą pažymėjimą laikinai 
patvirtino ir kad tai reiškia profesinės 
kvalifikacijos pagal priimančiojoje
valstybėje narėje atitinkamą 
reglamentuojamą profesiją patvirtinimą.

Or. en

Pakeitimas 304
Bernadette Vergnaud

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei priimančioji valstybė narė nepriima 
sprendimo per 2 ir 3 dalyse nurodytą 
laikotarpį arba nepaprašo papildomos 
informacijos per mėnesį nuo Europos 
profesinio pažymėjimo gavimo iš kilmės 
valstybės narės, laikoma, kad priimančioji 
valstybė narė tą pažymėjimą patvirtino ir 
kad tai reiškia profesinės kvalifikacijos 
pagal priimančioje valstybėje narėje 
atitinkamą reglamentuojamą profesiją
patvirtinimą.

5. Priimančioji valstybė narė per penkias 
darbo dienas patvirtina pareiškėjui, kad 
gavo prašymą patvirtinti profesinį 
pažymėjimą. Jei priimančioji valstybė narė 
nepriima sprendimo per 2 ir 3 dalyse 
nurodytą laikotarpį arba nepaprašo 
papildomos informacijos per penkias 
savaites nuo Europos profesinio 
pažymėjimo gavimo iš kilmės valstybės 
narės, laikoma, kad priimančioji valstybė 
narė tą pažymėjimą patvirtino ir kad tai 
reiškia profesinės kvalifikacijos pagal
priimančiojoje valstybėje narėje atitinkamą 
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reglamentuojamą profesiją pripažinimą, 
tačiau toks pripažinimas automatiškai 
nesuteikia teisės užsiimti profesine veikla.

Or. fr

Pakeitimas 305
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei priimančioji valstybė narė nepriima 
sprendimo per 2 ir 3 dalyse nurodytą 
laikotarpį arba nepaprašo papildomos 
informacijos per mėnesį nuo Europos 
profesinio pažymėjimo gavimo iš kilmės 
valstybės narės, laikoma, kad priimančioji 
valstybė narė tą pažymėjimą patvirtino ir 
kad tai reiškia profesinės kvalifikacijos 
pagal priimančioje valstybėje narėje 
atitinkamą reglamentuojamą profesiją 
patvirtinimą.

5. Priimančioji valstybė narė, 
pasinaudodama VRI sistema, per penkias 
dienas pareiškėjui patvirtina gavusi 
paraišką patvirtinti Europos profesinį 
pažymėjimą. Jei priimančioji valstybė narė 
nepriima sprendimo per 2 ir 3 dalyse 
nurodytą laikotarpį arba nepaprašo 
papildomos informacijos per mėnesį nuo 
Europos profesinio pažymėjimo gavimo iš 
kilmės valstybės narės, laikoma, kad 
priimančioji valstybė narė tą pažymėjimą 
patvirtino ir kad tai reiškia profesinės 
kvalifikacijos pagal priimančiojoje
valstybėje narėje atitinkamą 
reglamentuojamą profesiją patvirtinimą.

Or. en

Pakeitimas 306
Constance Le Grip

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

5. Jei priimančioji valstybė narė nepriima 
sprendimo per 2 ir 3 dalyse nurodytą 
laikotarpį arba nepaprašo papildomos 
informacijos per mėnesį nuo Europos 
profesinio pažymėjimo gavimo iš kilmės 
valstybės narės, laikoma, kad priimančioji 
valstybė narė tą pažymėjimą patvirtino ir 
kad tai reiškia profesinės kvalifikacijos 
pagal priimančioje valstybėje narėje 
atitinkamą reglamentuojamą profesiją 
patvirtinimą.

5. Priimančioji valstybė narė per penkias 
dienas pareiškėjui patvirtina gavusi 
paraišką patvirtinti Europos profesinį 
pažymėjimą. Jei priimančioji valstybė narė 
nepriima sprendimo per 2 ir 3 dalyse 
nurodytą laikotarpį arba nepaprašo 
papildomos informacijos per penkias 
savaites nuo Europos profesinio 
pažymėjimo gavimo iš kilmės valstybės 
narės, laikoma, kad priimančioji valstybė 
narė tą pažymėjimą patvirtino ir kad tai 
reiškia profesinės kvalifikacijos pagal 
priimančiojoje valstybėje narėje atitinkamą 
reglamentuojamą profesiją patvirtinimą.

Or. en

Pakeitimas 307
Olga Sehnalová

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei priimančioji valstybė narė nepriima 
sprendimo per 2 ir 3 dalyse nurodytą 
laikotarpį arba nepaprašo papildomos 
informacijos per mėnesį nuo Europos 
profesinio pažymėjimo gavimo iš kilmės 
valstybės narės, laikoma, kad priimančioji 
valstybė narė tą pažymėjimą patvirtino ir 
kad tai reiškia profesinės kvalifikacijos 
pagal priimančioje valstybėje narėje 
atitinkamą reglamentuojamą profesiją 
patvirtinimą.

5. Priimančioji valstybė narė per penkias 
dienas pareiškėjui patvirtina gavusi 
paraišką patvirtinti Europos profesinį 
pažymėjimą.

Or. cs
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Pagrindimas

Vykdydama pripažinimo procedūrą, priimančiosios valstybės narės kompetentinga valdžios 
institucija bendrauja su pareiškėju tiek pranešdama pareiškėjui apie pripažinimą, tiek 
prireikus sustabdydama procedūros vykdymą ir prašydama pateikti papildomos informacijos.

Pakeitimas 308
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei priimančioji valstybė narė nepriima 
sprendimo per 2 ir 3 dalyse nurodytą 
laikotarpį arba nepaprašo papildomos 
informacijos per mėnesį nuo Europos 
profesinio pažymėjimo gavimo iš kilmės 
valstybės narės, laikoma, kad priimančioji 
valstybė narė tą pažymėjimą patvirtino ir 
kad tai reiškia profesinės kvalifikacijos 
pagal priimančioje valstybėje narėje 
atitinkamą reglamentuojamą profesiją 
patvirtinimą.

5. Jei priimančioji valstybė narė nepriima 
sprendimo per 2 ir 3 dalyse nurodytą 
laikotarpį nuo Europos profesinio 
pažymėjimo gavimo iš kilmės valstybės 
narės, laikoma, kad priimančioji valstybė 
narė tą pažymėjimą patvirtino ir kad tai 
reiškia profesinės kvalifikacijos pagal 
priimančiojoje valstybėje narėje atitinkamą 
reglamentuojamą profesiją patvirtinimą. 
Jei priimančioji valstybė narė paprašo 
papildomos informacijos, tuo prašymu 
laikotarpis yra sustabdomas, tačiau ne 
ilgiau kaip keturioms savaitėms.

Or. de

Pakeitimas 309
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei priimančioji valstybė narė nepriima 
sprendimo per 2 ir 3 dalyse nurodytą 

5. Jei priimančioji valstybė narė nepriima 
sprendimo per 2 ir 3 dalyse nurodytą 
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laikotarpį arba nepaprašo papildomos 
informacijos per mėnesį nuo Europos 
profesinio pažymėjimo gavimo iš kilmės 
valstybės narės, laikoma, kad priimančioji 
valstybė narė tą pažymėjimą patvirtino ir 
kad tai reiškia profesinės kvalifikacijos 
pagal priimančioje valstybėje narėje 
atitinkamą reglamentuojamą profesiją 
patvirtinimą.

laikotarpį arba nepaprašo papildomos 
informacijos per protingą laikotarpį nuo 
Europos profesinio pažymėjimo gavimo iš 
kilmės valstybės narės, laikoma, kad 
priimančioji valstybė narė tą pažymėjimą 
patvirtino ne ilgesniam nei dviejų mėnesių 
laikotarpiui ir kad tai reiškia profesinės 
kvalifikacijos pagal priimančiojoje
valstybėje narėje atitinkamą 
reglamentuojamą profesiją patvirtinimą.

Or. it

Pakeitimas 310
Franz Obermayr

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei priimančioji valstybė narė nepriima 
sprendimo per 2 ir 3 dalyse nurodytą 
laikotarpį arba nepaprašo papildomos 
informacijos per mėnesį nuo Europos 
profesinio pažymėjimo gavimo iš kilmės 
valstybės narės, laikoma, kad priimančioji 
valstybė narė tą pažymėjimą patvirtino ir 
kad tai reiškia profesinės kvalifikacijos 
pagal priimančioje valstybėje narėje 
atitinkamą reglamentuojamą profesiją
patvirtinimą.

5. Jei priimančioji valstybė narė nepriima 
sprendimo per nurodytą laikotarpį arba 
nepaprašo papildomos informacijos per tris 
mėnesius nuo Europos profesinio 
pažymėjimo gavimo iš kilmės valstybės 
narės, laikoma, kad priimančioji valstybė 
narė tą pažymėjimą patvirtino ir kad tai 
reiškia profesinės kvalifikacijos pagal 
priimančiojoje valstybėje narėje atitinkamą 
reglamentuojamą profesiją patvirtinimą. 
Vis dėlto Teisininkų įsisteigimo 
direktyva 98/5/EB ir Teisininkų paslaugų 
direktyva 77/249/EEB turėtų būti 
svarbesnės už šią nuostatą.

Or. en

Pakeitimas 311
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
4d straipsnio 5 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 4d straipsnio 5 dalies pirmo sakinio
nuostatos netaikomos profesijoms, kurios 
susijusios su pacientų saugumu.

Or. de

Pakeitimas 312
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Jeigu profesija ar šią profesiją 
leidžiantys įgyti mokymo kursai 
nereglamentuojami kilmės valstybėje 
narėje, šios valstybės narės kompetentinga 
valdžios institucija kuo labiau patikrina, 
kad pareiškėjas būtų teisėtas juridinis 
asmuo ir kad pateikti dokumentai būtų 
autentiški ir išsamūs.

Or. fi

Pakeitimas 313
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
4d straipsnio 8 dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esant svarbiam viešajam interesui, 
valstybės narės šio straipsnio nuostatas 
gali taikyti laikinam specialistų paslaugų, 
kurios nepatenka į 7 straipsnio 4 dalies 
taikymo sritį, teikimui. Ši priemonė turėtų 
būti pagrįsta, proporcinga ir 
nediskriminacinė. Apie visus sprendimus 
valstybės narės turėtų pranešti Komisijai, 
o ši juos viešai paskelbia.

Or. en

Pakeitimas 314
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4e 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. Nepažeisdamos nekaltumo 
prezumpcijos principo, 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.
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Or. en

Pakeitimas 315
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4e 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 informacija apie taikytus 
drausminius veiksmus arba baudžiamąsias 
sankcijas arba apie visas kitas reikšmingas 
specifines aplinkybes, įskaitant pagal 
56a straipsnį priimtus sprendimus, 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.

Or. en

Pakeitimas 316
Mikael Gustafsson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kilmės ir priimančiųjų valstybių narių 1. Kilmės ir priimančiųjų valstybių narių 
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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.

kompetentingos valdžios institucijos laiku 
atnaujina atitinkamą VRI bylą, 
papildydamos ją informacija, pagrįsta 
išankstiniu teismo arba kompetentingos 
valdžios institucijos sprendimu, kuriuo 
specialistui draudžiama užsiimti profesine 
veikla, 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 
panaikinimą, jeigu tai būtina, kad 
institucija gavėja galėtų imtis tinkamų 
veiksmų, arba tuo atveju, kai draudimas 
nustoja galioti. Atitinkamos 
kompetentingos valdžios institucijos 
praneša Europos profesinio pažymėjimo 
turėtojui ir atitinkamą VRI bylą 
tvarkančioms kompetentingoms valdžios 
institucijoms apie visus tokios bylos 
atnaujinimus.

Or. en

Pakeitimas 317
Mikael Gustafsson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atnaujinimo turinį turėtų sudaryti tik: 
a) informacija tai, ar specialistui 
uždrausta užsiimti savo veikla; b) 
informacija apie tai, ar draudimas yra 
laikinas ar galutinis; c)draudimo taikymo 
terminas; ir d) sprendimą priėmusios 
kompetentingos institucijos pavadinimas.

Or. en
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Pakeitimas 318
Heide Rühle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieiga prie VRI byloje laikomos 
informacijos suteikiama tik kilmės ir 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingoms valdžios institucijoms ir 
Europos profesinio pažymėjimo turėtojui 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 95/46/EB (**).

2. Prieiga prie VRI byloje laikomos 
informacijos suteikiama tik kilmės ir 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 95/46/EB (**).

Or. de

Pagrindimas

Vidaus rinkos informacinė sistema yra valdžios institucijų ryšių priemonė. Tretieji asmenys, 
pavyzdžiui, pareiškėjai, neturėtų turėti galimybės naudotis VRI sistema, žr. Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūno ekspertizę.

Pakeitimas 319
Heide Rühle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos profesiniame pažymėjime 
užtenka nurodyti informaciją, kuri yra 
būtina siekiant užtikrinti, kad tokio 
pažymėjimo turėtojas turi teisę užsiimti 
pažymėjime nurodyta profesija: t. y., vardą, 
pavardę, gimimo datą ir vietą, profesiją, 
taikytiną tvarką, susijusias kompetentingas 
institucijas, pažymėjimo numerį, saugos 

4. Europos profesiniame pažymėjime 
užtenka nurodyti informaciją, kuri yra 
būtina siekiant užtikrinti, kad tokio 
pažymėjimo turėtojas turi teisę užsiimti 
pažymėjime nurodyta profesija: t. y., vardą, 
pavardę, gimimo datą ir vietą, profesiją, 
formaliojo švietimo sistemoje įgytą 
kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą 
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žymes ir nuorodą į galiojantį tapatybės 
dokumentą.

(pagal šios direktyvos 49a straipsnį), 
profesinę patirtį patvirtinantį dokumentą, 
taikytiną tvarką, susijusias kompetentingas 
institucijas, pažymėjimo numerį, saugos 
žymes ir nuorodą į galiojantį tapatybės 
dokumentą.

Or. de

Pakeitimas 320
Constance Le Grip

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos profesiniame pažymėjime 
užtenka nurodyti informaciją, kuri yra 
būtina siekiant užtikrinti, kad tokio 
pažymėjimo turėtojas turi teisę užsiimti 
pažymėjime nurodyta profesija: t. y., vardą, 
pavardę, gimimo datą ir vietą, profesiją,
taikytiną tvarką, susijusias kompetentingas 
institucijas, pažymėjimo numerį, saugos 
žymes ir nuorodą į galiojantį tapatybės 
dokumentą.

4. Europos profesiniame pažymėjime 
užtenka nurodyti informaciją, kuri yra 
būtina siekiant užtikrinti, kad tokio 
pažymėjimo turėtojas turėtų profesinę 
kompetenciją ir teisę užsiimti pažymėjime 
nurodyta profesija: t. y., vardą, pavardę, 
gimimo datą ir vietą, profesinės 
kvalifikacijos pavadinimą, taikytiną 
tvarką, susijusias kompetentingas 
institucijas, pažymėjimo numerį, saugos 
žymes ir nuorodą į galiojantį tapatybės 
dokumentą. 

Or. en

Pagrindimas

Europos profesiniame pažymėjime turi būti pateikiama šio pažymėjimo (galimiems) 
naudotojams svarbi ir būtina informacija, susijusi su šio pažymėjimo turėtoju. Todėl šiuo 
požiūriu labai svarbu, kad pakeitimas būtų labiau aprašomojo pobūdžio.

Pakeitimas 321
Bernadette Vergnaud
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4e straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos profesiniame pažymėjime 
užtenka nurodyti informaciją, kuri yra 
būtina siekiant užtikrinti, kad tokio 
pažymėjimo turėtojas turi teisę užsiimti 
pažymėjime nurodyta profesija: t. y., vardą, 
pavardę, gimimo datą ir vietą, profesiją, 
taikytiną tvarką, susijusias kompetentingas 
institucijas, pažymėjimo numerį, saugos 
žymes ir nuorodą į galiojantį tapatybės 
dokumentą.

4. Europos profesiniame pažymėjime 
užtenka nurodyti informaciją, kuri yra 
būtina siekiant užtikrinti, kad tokio 
pažymėjimo turėtojas turi teisę užsiimti 
pažymėjime nurodyta profesija: t. y., vardą, 
pavardę, gimimo datą ir vietą, profesiją, 
kvalifikaciją, taikytiną tvarką, susijusias 
kompetentingas institucijas, pažymėjimo 
numerį, saugos žymes ir nuorodą į 
galiojantį tapatybės dokumentą.

Or. fr

Pakeitimas 322
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4e 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 prašyti, kad jo byla VRI 
sistemoje būtų ištaisyta, panaikinta arba 
užblokuota, kad jis būtų supažindintas su 
šia teise Europos profesinio pažymėjimo 
išdavimo metu.

Or. en
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Pakeitimas 323
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
COM(2011) 833
4e straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės numato, kad darbdaviai, 
klientai, pacientai ir kitos suinteresuotosios 
šalys gali tikrinti Europos profesinio 
pažymėjimo, kurį jiems pateikia jos 
turėtojas, tikrumą ir galiojimą 
nepažeidžiant 2 ir 3 dalies nuostatų.

Priimančiosios valstybės narės gali 
numatyti, kad darbdaviai, klientai, 
pacientai ir kitos suinteresuotosios šalys 
gali tikrinti Europos profesinio 
pažymėjimo, kurį jiems pateikia jos 
turėtojas, tikrumą ir galiojimą 
nepažeidžiant 2 ir 3 dalies nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 324
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4e straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nurodomos prieigos prie VRI 
bylos sąlygos, pirmoje dalyje nurodyto 
tikrinimo techninės priemonės ir 
procedūros. Tie įgyvendinimo teisės aktai 
priimami laikantis 58 straipsnyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nurodomos prieigos prie VRI 
bylos sąlygos, pirmoje dalyje nurodyto 
tikrinimo techninės priemonės ir 
procedūros. Tie įgyvendinimo teisės aktai 
priimami laikantis 58 straipsnyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. de

Pakeitimas 325
Emilie Turunen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4e straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nurodomos prieigos prie VRI 
bylos sąlygos, pirmoje dalyje nurodyto 
tikrinimo techninės priemonės ir 
procedūros. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 58 straipsnyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriuose nurodomos prieigos prie VRI 
bylos sąlygos, pirmoje dalyje nurodyto 
tikrinimo techninės priemonės ir 
procedūros. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 58 straipsnyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 326
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4f straipsnis Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 327
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisė iš dalies užsiimti profesine veikla Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 328
Mikael Gustafsson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija suteikia 
teisę subjektui iš dalies užsiimti profesine 
veikla jos teritorijoje, jei išpildomos šios 
sąlygos:

Išbraukta.

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;
b) profesinė veikla gali būti objektyviai 
atskirta nuo kitos veiklos, priskiriamos 
priimančiosios valstybės narės 
reglamentuojamai profesijai;
kai taikomas b punktas, veikla gali būti 
laikoma atskirtina, jei ji kilmės valstybėje 
narėje vykdoma autonomiškai.

Or. en

Pakeitimas 329
Constance Le Grip
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija suteikia 
teisę subjektui iš dalies užsiimti profesine 
veikla jos teritorijoje, jei išpildomos šios 
sąlygos:

1. Priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija 
kiekvienu konkrečiu atveju suteikia teisę 
subjektui iš dalies užsiimti profesine veikla 
jos teritorijoje, jei įvykdomos šios sąlygos:

Or. en

Pagrindimas

Kompetentinga valdžios institucija turėtų suteikti teisę subjektui iš dalies užsiimti profesine 
veikla tik kiekvienu konkrečiu atveju. Tai reiškia, kad kiekvieną prašymą reikėtų svarstyti 
atskirai.

Pakeitimas 330
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija suteikia
teisę subjektui iš dalies užsiimti profesine 
veikla jos teritorijoje, jei išpildomos šios 
sąlygos:

1. Kai priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija suteikia 
teisę subjektui iš dalies užsiimti profesine 
veikla jos teritorijoje, turi būti įvykdomos 
šios sąlygos:

Or. el

Pagrindimas

Dėl su sveikata ir sauga susijusių ir kitų priežasčių valstybės narės turi patikrinti, kuria 
profesine veikla jos gali leisti subjektui iš dalies užsiimti.



PE489.001v01-00 48/87 AM\916300LT.doc

LT

Pakeitimas 331
Robert Rochefort

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija suteikia 
teisę subjektui iš dalies užsiimti profesine 
veikla jos teritorijoje, jei išpildomos šios 
sąlygos:

1. Po konsultacijų su atstovaujančiomis 
suinteresuotomis šalimis, priimančiosios 
valstybės narės kompetentinga valdžios 
institucija suteikia teisę subjektui iš dalies 
užsiimti profesine veikla jos teritorijoje, jei 
išpildomos šios sąlygos:

Or. fr

Pakeitimas 332
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f 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;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 333
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
4f straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) specialistas yra visiškai kvalifikuotas, 
kad profesine veikla galėtų užsiimti kilmės 
valstybėje narėje, ir dėl to priimančiojoje 
valstybėje narėje jam gali būti suteikta 
teisė iš dalies užsiimti profesine veikla;

Or. en

Pagrindimas

Kita sąlyga, pagal kurią priimančioji valstybė narė suteikia teisę subjektui iš dalies užsiimti 
profesine veikla.

Pakeitimas 334
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
4f straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) specialistas pateikė paraišką užsiimti
priimančiojoje valstybėje narėje 
reglamentuojama profesine veikla;

Or. en

Pakeitimas 335
Emma McClarkin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas (naujas)
COM(2011) 833
4f straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) specialistas yra visiškai kvalifikuotas, 
kad profesine veikla galėtų užsiimti kilmės 
valstybėje narėje, ir dėl to priimančiojoje 
valstybėje narėje jam gali būti suteikta 
teisė iš dalies užsiimti profesine veikla;

Or. en

Pakeitimas 336
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
4f straipsnio 1 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) subjektas turi visą reikalingą 
kvalifikaciją, kad galėtų kilmės valstybėje 
narėje užsiimti profesine veikla, kuria 
priimančioji valstybė narė suteikia teisę 
užsiimti iš dalies;

Or. fr

Pakeitimas 337
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
4f straipsnio 1 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) leidimas iš dalies užsiimti profesine 
veikla, turinčią poveikį visuomenės 
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sveikatai, saugai ar sveikatos stebėsenai, 
neturi pabloginti priimančiojoje valstybėje 
narėje siūlomų paslaugų kokybės, 
palyginti su tomis paslaugomis, kurios 
paprastai siūlomos toje valstybėje narėje.

Or. fr

Pakeitimas 338
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) profesinė veikla gali būti objektyviai 
atskirta nuo kitos veiklos, priskiriamos 
priimančiosios valstybės narės 
reglamentuojamai profesijai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 339
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) profesinė veikla gali būti objektyviai 
atskirta nuo kitos veiklos, priskiriamos 
priimančiosios valstybės narės 
reglamentuojamai profesijai;

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Šios nuostatos pasekmė būtų ta, kad kilmės valstybė narė galėtų spręsti dėl profesijų 
atskyrimo priimančiojoje valstybėje narėje, o tai prieštarautų ESTT sprendimo tikslui – šiuo 
sprendimu nesiekta sukurti visiškai naujų profesinės veiklos sričių. Nebūtų sustiprintas ir 
teisinis aiškumas, priešingai, atsirastų didelis teisinis neaiškumas, visų pirma vartotojams.

Pakeitimas 340
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kai taikomas b punktas, veikla gali būti 
laikoma atskirtina, jei ji kilmės valstybėje 
narėje vykdoma autonomiškai.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šios nuostatos pasekmė būtų ta, kad kilmės valstybė narė galėtų spręsti dėl profesijų 
atskyrimo priimančiojoje valstybėje narėje, o tai prieštarautų ESTT sprendimo tikslui – šiuo 
sprendimu nesiekta sukurti visiškai naujų profesinės veiklos sričių. Nebūtų sustiprintas ir 
teisinis aiškumas, priešingai, atsirastų didelis teisinis neaiškumas, visų pirma vartotojams.

Pakeitimas 341
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f straipsnio 1 dalies b punkto antras sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kai taikomas b punktas, veikla gali būti 
laikoma atskirtina, jei ji kilmės valstybėje 
narėje vykdoma autonomiškai.

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 342
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kai taikomas b punktas, veikla gali būti 
laikoma atskirtina, jei ji kilmės valstybėje 
narėje vykdoma autonomiškai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 343
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kai taikomas b punktas, veikla gali būti 
laikoma atskirtina, jei ji kilmės valstybėje 
narėje vykdoma autonomiškai.

kai taikomas b punktas, priimančiosios 
valstybės narės institucijos šią veiklą gali 
laikyti atskirtina, jei ji kilmės valstybėje 
narėje ir priimančiojoje valstybėje narėje,
be kita ko, vykdoma autonomiškai.

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo byloje C-330/03 (Collegio), visų pirma 37 dalyje, 
Teismas pateikia labiau suderintą ir ne tokią kategorišką formuluotę dėl priimančiųjų 
valstybių narių valdžios institucijų sprendimo.
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Pakeitimas 344
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kai taikomas b punktas, veikla gali būti 
laikoma atskirtina, jei ji kilmės valstybėje 
narėje vykdoma autonomiškai.

kai taikomas b punktas, veikla gali būti 
laikoma atskirtina, jei ji faktinio pareiškėjo 
kilmės valstybėje narėje vykdoma 
autonomiškai.

Or. en

Pagrindimas

Specialistui gali būti suteikta teisė iš dalies užsiimti profesine veikla tik tuo atveju, jeigu šia 
profesija užsiimama pareiškėjo kilmės valstybėje narėje (netaikoma tariamai veiklai). Šiuo 
pakeitimu teksto prasmė nekeičiama, tačiau juo turėtų būti paaiškinama ši sąlyga.

Pakeitimas 345
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kai taikomas b punktas, veikla gali būti 
laikoma atskirtina, jei ji kilmės valstybėje 
narėje vykdoma autonomiškai.

atlikdama bendrą vertinimą dėl to, ar 
veiklą galima atskirti, priimančioji 
valstybė narė, be kita ko, turėtų 
išnagrinėti, ar ši profesinė veikla kilmės 
valstybėje narėje gali būti vykdoma 
autonomiškai.

Or. en

Pakeitimas 346
Mikael Gustafsson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f 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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 347
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f 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 viešasis interesas – taip 
būtų užtikrinta, kad tikslai būtų pasiekti ir 
nebūtų viršijama to, kas yra būtina.

Or. en

Pakeitimas 348
Othmar Karas, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f straipsnio 2 dalis
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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, 
pavyzdžiui, visuomenės sveikata ar 
tinkamas teisingumo vykdymas – taip būtų 
užtikrinta, kad tikslai būtų pasiekti ir 
nebūtų viršijama to, kas yra tikrai būtina.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimais, tinkamas teisingumo vykdymas 
gali būti laikomas svarbiu bendru interesu. Kadangi notarai ir teisininkai labai padeda 
užtikrinti tinkamą teisingumo vykdymą, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė 
atmesti minėtų profesijų atstovų prašymą iš dalies užsiimti profesine veikla.

Pakeitimas 349
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f 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. 
Leidimas iš dalies užsiimti profesine 
veikla nesuteikiamas 24, 25, 34, 35 ir 
44 straipsniuose, įskaitant 10 straipsnio 
b punkte, reglamentuojamų sveikatos 
priežiūros profesijų specialistams.

Or. de
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Pakeitimas 350
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f 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. Valstybės narės gali atmesti tam tikrų 
profesijų atstovų prašymą iš dalies 
užsiimti profesine veikla, jei tokį atmetimą 
pateisina svarbus bendras interesas, 
pavyzdžiui, sveikatos apsauga ir 
visuomenės sauga – taip būtų užtikrinta, 
kad tikslai būtų pasiekti ir nebūtų viršijama 
to, kas yra tikrai būtina.

Or. en

Pakeitimas 351
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f 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. Valstybės narės tam tikrų profesijų 
specialistams gali suteikti teisę iš dalies 
užsiimti profesine veikla, nebent atmetimą 
pateisina svarbus bendras interesas, – taip 
būtų užtikrinta, kad tikslai būtų pasiekti ir 
nebūtų viršijama to, kas yra tikrai būtina.

Or. de

Pagrindimas

Svarbiau teisinis aiškumas priimančiojoje valstybėje narėje. Kartu valstybės narės ir 
profesinės asociacijos raginamos, prisimenant visoje ES juntamą specialistų stygių, kuris per 
ateinančius kelerius metus tikriausiai dar stiprės, kurti planus, kaip sudaryti geresnes ir 
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paprastas galimybes iš dalies užsiimti profesine veikla.

Pakeitimas 352
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f 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, 
pavyzdžiui, visuomenės sveikata – taip 
būtų užtikrinta, kad tikslai būtų pasiekti ir 
nebūtų viršijama to, kas yra tikrai būtina. 
Teisė iš dalies užsiimti profesine veikla 
nebus suteikiama profesijų atstovams, 
kurie teikia sveikatos paslaugas ar yra 
kitaip susiję su visuomenės sveikata.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti pacientų saugą, teisės iš dalies užsiimti profesine veikla nereikėtų suteikti 
sveikatos priežiūros specialistams.

Pakeitimas 353
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f 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 

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

saugumas arba, kai reikia, būtinybė 
išmanyti valstybės narės kultūros ir 
aplinkos paveldą.

Or. it

Pagrindimas

Dalinė prieiga nesuderinama su profesijomis, kurių specialistai, kad galėtų jomis tinkamai 
užsiimti ir patenkinti vartotojų poreikius, privalo turėti tinkamos informacijos apie valstybės 
narės kultūros ir aplinkos paveldą.

Pakeitimas 354
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
2011/0435(COD)
4f 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. Teisė iš dalies užsiimti profesine veikla 
nebus suteikiama profesijų atstovams, 
kurie teikia sveikatos paslaugas ar yra 
kitaip susiję su visuomenės gerove.

Or. en

Pakeitimas 355
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašymas iš dalies užsiimti profesine 
veikla gali būti atmestas, jei tokį atmetimą 
pateisina svarbus bendras interesas, 

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

būtų užtikrinta, kad tikslai būtų pasiekti ir 
nebūtų viršijama to, kas yra tikrai būtina.

Or. en

Pakeitimas 356
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
COM(2011) 833
4f 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. Valstybė narė gali atmesti prašymą iš 
dalies užsiimti profesine veikla, jei tokį 
atmetimą pateisina svarbus bendras 
interesas, jeigu taip būtų užtikrinta, kad 
tikslai būtų pasiekti ir nebūtų viršijama to, 
kas yra tikrai būtina.

Or. en

Pakeitimas 357
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f 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 viešasis interesas – taip 
būtų užtikrinta, kad tikslai būtų pasiekti ir 
nebūtų viršijama to, kas yra būtina.

Or. fr
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Pakeitimas 358
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f 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 3 straipsnio 1 dalies n punkte 
(naujame) nustatytas svarbus bendras 
interesas– taip būtų užtikrinta, kad tikslai 
būtų pasiekti ir nebūtų viršijama to, kas yra 
tikrai būtina.

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „svarbus bendras interesas“ – tai gerai žinomas principas, apimantis ne tik 
visuomenės sveikatos aspektą, bet ir daug kitų įvairių klausimų. Išsamus paaiškinimas dėl to, 
ką svarbus visuomenės interesas apima, įtrauktas į konstatuojamąją dalį. Todėl šia nuostata, 
kaip to savo 2011 m. lapkričio mėn. rezoliucijoje prašė Europos Parlamentas, valstybėms 
narėms suteikiamas teisinis pagrindas dėl visuomenės sveikatos priežasčių atmesti prašymą iš 
dalies užsiimti profesine veikla.

Pakeitimas 359
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f 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 

2. Teisė iš dalies užsiimti profesine veikla 
gali būti nesuteikta sveikatos priežiūros 
specialistams, kuriems taikoma V priede 
numatyta automatinio pripažinimo 
sistema. Be to, prašymas iš dalies užsiimti 
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nebūtų viršijama to, kas yra tikrai būtina. profesine veikla gali būti atmestas, jei toks 
atmetimas grindžiamas svarbiu viešuoju 
interesu. Šios priemonės turėtų būti 
pagrįstos ir proporcingos.

Or. en

Pakeitimas 360
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f 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. Leidimas iš dalies užsiimti profesine 
veikla nesuteikiamas sveikatos priežiūros 
profesijų, susijusių su pacientų saugumu, 
specialistams. 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. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti pacientų saugumą leidimas iš dalies užsiimti profesine veikla neturėtų būti 
suteikiamas sveikatos priežiūros profesijų specialistams. Sveikatos priežiūros profesijoms, 
kurioms taikomas automatinis pripažinimas, ir taip galioja šioje direktyvoje nustatyti būtinieji 
rengimo reikalavimai. Taigi leidimas iš dalies užsiimti tokia profesine veikla prieštarauja 
automatinio pripažinimo principui.

Pakeitimas 361
Phil Prendergast

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



AM\916300LT.doc 63/87 PE489.001v01-00

LT

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. Teisė iš dalies užsiimti profesine veikla
nesuteikiama profesijų atstovams, kurie 
teikia sveikatos paslaugas ar yra kitaip 
susiję su visuomenės sveikata.

Or. en

Pakeitimas 362
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f 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. Valstybės narės gali atsisakyti taikyti 
teisę iš dalies užsiimti profesine veikla tam 
tikroms profesijoms, jei tokį atmetimą jos 
gali pateisinti svarbiu bendru interesu –
taip būtų užtikrinta, kad tikslai būtų 
pasiekti ir nebūtų viršijama to, kas yra 
tikrai būtina. Vis dėlto tokia priemonė 
neturi panaikinti kompetentingų valdžios 
institucijų galimybės tam tikrais atvejais 
konkrečiose situacijose suteikti teisę iš 
dalies užsiimti profesine veikla.

Or. fr

Pakeitimas 363
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f straipsnio 2 dalis
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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, 
pavyzdžiui, visuomenės sveikata, – taip 
būtų užtikrinta, kad tikslai būtų pasiekti ir 
nebūtų viršijama to, kas yra tikrai būtina. 
Kompetentinga institucija atmetimą turi 
tinkamai pagrįsti, iš anksto 
pasikonsultavusi su asmens, prašančio iš 
dalies pripažinti profesinę kvalifikaciją, 
kilmės valstybe.

Or. es

Pakeitimas 364
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
4f straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisijai turi būti iš anksto 
pranešama apie visus panašius 
sprendimus dėl atmetimo, priimtus 
remiantis šio straipsnio 2 dalimi.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad Komisijai būtų pranešama apie sprendimus atmesti prašymą iš dalies 
užsiimti profesine veikla ir to priežastis, kad ji galėtų užtikrinti, kad ši nuostata būtų 
visapusiškai įgyvendinama.

Pakeitimas 365
Constance Le Grip, Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
4f straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Teisė iš dalies užsiimti profesine veikla 
niekada negali būti suteikiama profesijų, 
kurios automatiškai pripažįstamos pagal 
III antraštinės dalies II arba IIIa skyrių, 
atstovams.

Or. en

Pagrindimas

Professions which benefit from automatic recognition on the basis of coordination of 
minimum training conditions (doctors, nurses, midwives, pharmacists, dental practitioners, 
veterinary surgeons, etc.) or common training principles should not be open to partial access. 
Indeed, one of the reasoning behind partial access is to answer to the lack of transparency on 
the scope of and the justifications for about 800 categories of regulated profession in the 
Union. However, a profession which benefit at the EU level of an automatic recognition is by 
definition not a profession which could be regarded as overregulated.

Pakeitimas 366
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva 2005/36/EB
4f straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įsisteigimo priimančiojoje valstybėje 
narėje paraiškos nagrinėjamos pagal 
III antraštinės dalies I ir IV skyrių 
nuostatas įsisteigimo kilmės valstybėje 
narėje atveju.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 367
Emilie Turunen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paraiškos laikinai teikti paslaugas 
priimančiojoje valstybėje narėje, kai tokia 
profesinė veikla turi poveikį visuomenės 
sveikatai ir saugai, nagrinėjamos pagal II 
antraštinės dalies nuostatas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 368
Mikael Gustafsson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paraiškos laikinai teikti paslaugas 
priimančiojoje valstybėje narėje, kai tokia 
profesinė veikla turi poveikį visuomenės 
sveikatai ir saugai, nagrinėjamos pagal II 
antraštinės dalies nuostatas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 369
Franz Obermayr

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paraiškos laikinai teikti paslaugas 
priimančiojoje valstybėje narėje, kai tokia 
profesinė veikla turi poveikį visuomenės 
sveikatai ir saugai, nagrinėjamos pagal 
II antraštinės dalies nuostatas.

4. Paraiškos laikinai teikti paslaugas 
priimančiojoje valstybėje narėje, kai tokia 
profesinė veikla turi poveikio visuomenės 
sveikatai ir saugai, arba yra susijusi su 
tinkamu teisingumo vykdymu, 
nagrinėjamos pagal II antraštinės dalies 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 370
Constance Le Grip

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Taikant šio straipsnio 3 ir 4 dalis, 
pareiškėjas niekada negali tiesiogiai 
prašyti suteikti teisę iš dalies užsiimti 
profesine veikla – ši teisė visada turėtų 
būti suteikiama atsisakius visapusiškai 
pripažinti kvalifikacijas.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentinga institucija tik kraštutiniu atveju turėtų suteikti teisę iš dalies užsiimti profesine 
veikla. Vadinasi, neturėtų būti galima tiesiogiai kreiptis dėl teisės iš dalies užsiimti profesine 
veikla.

Pakeitimas 371
Mikael Gustafsson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nukrypstant nuo 7 straipsnio 4 dalies 
šeštos pastraipos ir 52 straipsnio 1 dalies, 
kai suteikiama teisė užsiimti profesine 
veikla iš dalies, ji turi būti vykdoma 
naudojant kilmės šalyje įgytos profesijos 
profesinį vardą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 372
Emilie Turunen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Stažuotės nėra susijusios su teise iš 
dalies užsiimti profesine veikla, todėl šio 
straipsnio nuostatos stažuotėms 
netaikomos.

Or. en

Pakeitimas 373
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai paslaugos teikėjas keičia buvimo 
vietą, jei jis užsiėmė ta profesija vienoje ar 
keliose valstybėse narėse ne trumpiau kaip 

b) kai paslaugos teikėjas keičia buvimo 
vietą, jei jis užsiėmė ta profesija vienoje ar 
keliose kitose valstybėse narėse nei ta, 
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dvejus metus per pastaruosius dešimt metų 
iki paslaugų teikimo, kai profesija 
įsisteigimo valstybėje narėje nėra 
reglamentuojama.

kurioje ši paslauga turi būti teikiama, ne 
trumpiau kaip dvejus metus per 
pastaruosius dešimt metų iki paslaugų 
teikimo, kai profesija įsisteigimo valstybėje 
narėje nėra reglamentuojama.

Or. de

Pakeitimas 374
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai paslaugos teikėjas keičia buvimo 
vietą, jei jis užsiėmė ta profesija vienoje ar 
keliose valstybėse narėse ne trumpiau kaip 
dvejus metus per pastaruosius dešimt metų 
iki paslaugų teikimo, kai profesija 
įsisteigimo valstybėje narėje nėra 
reglamentuojama.

b) kai paslaugos teikėjas keičia buvimo 
vietą, jei jis užsiėmė ta profesija vienoje ar 
keliose kitose valstybėse narėse nei ta, 
kurioje ši paslauga turi būti teikiama, ne 
trumpiau kaip dvejus metus per 
pastaruosius dešimt metų iki paslaugų 
teikimo, kai profesija įsisteigimo valstybėje 
narėje nėra reglamentuojama.

Or. de

Pakeitimas 375
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai paslaugos teikėjas keičia buvimo 
vietą, jei jis užsiėmė ta profesija vienoje ar 
keliose valstybėse narėse ne trumpiau kaip 
dvejus metus per pastaruosius dešimt metų 

b) kai paslaugos teikėjas keičia buvimo 
vietą, jei jis užsiėmė ta profesija kaip 
pagrindine ar reguliaria sezonine veikla
vienoje ar keliose valstybėse narėse ne 
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iki paslaugų teikimo, kai profesija 
įsisteigimo valstybėje narėje nėra 
reglamentuojama.

trumpiau kaip dvejus metus per 
pastaruosius dešimt metų iki paslaugų 
teikimo, kai profesija įsisteigimo valstybėje 
narėje nėra reglamentuojama.

Or. fr

Pakeitimas 376
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 1 dalies b punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) profesija arba tokią profesiją leidžiantis 
įgyti mokymas ir rengimas yra 
reglamentuojami;

a) profesija arba tokią profesiją leidžiantis 
įgyti mokymas ir rengimas yra 
reglamentuojami priimančiojoje valstybėje 
narėje;

Or. sv

Pagrindimas

Paaiškinama tai, kas numatyta.

Pakeitimas 377
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 1 dalies b punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paslaugų teikėjas lydi paslaugų gavėją, 
su sąlyga, kad paslaugų gavėjo nuolatinė 
gyvenamoji vieta yra paslaugų teikėjo 
įsisteigimo valstybėje narėje, ir profesija 
nėra įtraukta į 7 straipsnio 4 dalyje 

Išbraukta.
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nurodytą sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 378
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 1 dalies b punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paslaugų teikėjas lydi paslaugų gavėją, 
su sąlyga, kad paslaugų gavėjo nuolatinė 
gyvenamoji vieta yra paslaugų teikėjo 
įsisteigimo valstybėje narėje, ir profesija 
nėra įtraukta į 7 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą sąrašą.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 379
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 1 dalies b punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paslaugų teikėjas lydi paslaugų gavėją, 
su sąlyga, kad paslaugų gavėjo nuolatinė 
gyvenamoji vieta yra paslaugų teikėjo 
įsisteigimo valstybėje narėje, ir profesija 
nėra įtraukta į 7 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą sąrašą.

b) paslaugų teikėjas lydi paslaugų gavėją, 
su sąlyga, kad paslaugų gavėjo nuolatinė 
gyvenamoji vieta yra paslaugų teikėjo 
įsisteigimo valstybėje narėje, paslauga nei 
tiesiogiai, nei netiesiogiai nėra skirta 
gavėjui paslaugos teikimo valstybėje ir 
profesija nėra įtraukta į 7 straipsnio 4 
dalyje nurodytą sąrašą.

Or. de
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Pakeitimas 380
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 1 dalies b punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paslaugų teikėjas lydi paslaugų gavėją, 
su sąlyga, kad paslaugų gavėjo nuolatinė 
gyvenamoji vieta yra paslaugų teikėjo 
įsisteigimo valstybėje narėje, ir profesija 
nėra įtraukta į 7 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą sąrašą.

b) paslaugų teikėjas lydi paslaugų gavėją, 
su sąlyga, kad paslaugų teikėjas savo 
paslaugą priimančiosios valstybės narės 
teritorijoje teikia išimtinai šiam paslaugų 
gavėjui ir profesija nėra įtraukta į 7 
straipsnio 4 dalyje nurodytą sąrašą.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme numatyta išimtis neturėtų būti apribota taip, kad paslaugų gavėjo 
nuolatinė gyvenamoji vieta būtų paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybėje narėje, nes visų pirma 
pasienio regionuose gali pasitaikyti iš įvairių tautybių keliautojų sudarytų turistinių grupių 
arba kelionių rengėjai praktiniais sumetimais gali samdyti gidą, kurio gyvenamoji vieta yra 
ne toje pačioje valstybėje narėje kaip turistinės grupės narių.

Pakeitimas 381
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paslaugų teikėjas lydi paslaugų gavėją, 
su sąlyga, kad paslaugų gavėjo nuolatinė 
gyvenamoji vieta yra paslaugų teikėjo 
įsisteigimo valstybėje narėje, ir profesija 
nėra įtraukta į 7 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą sąrašą.

b) paslauga nei tiesiogiai, nei netiesiogiai 
nėra skirta gavėjui paslaugos teikimo 
valstybėje ir profesija nėra įtraukta į 7 
straipsnio 4 dalyje nurodytą sąrašą.
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Or. de

Pakeitimas 382
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paslaugų teikėjas lydi paslaugų gavėją, 
su sąlyga, kad paslaugų gavėjo nuolatinė 
gyvenamoji vieta yra paslaugų teikėjo 
įsisteigimo valstybėje narėje, ir profesija 
nėra įtraukta į 7 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą sąrašą.

b) paslaugų teikėjas lydi paslaugų gavėją, 
su sąlyga, kad paslaugų gavėjo nuolatinė 
gyvenamoji vieta yra paslaugų teikėjo 
įsisteigimo valstybėje narėje, ir profesija 
nėra įtraukta į 7 straipsnio 4 dalyje 
nurodytą sąrašą; ši nuostata netaikoma ir 
gidų paslaugoms.

Or. it

Pagrindimas

Dabartinė formuluotė nepritaikoma ir gido profesijai, nes nėra jokio būdo kontroliuoti, kad 
paslaugų teikėjo kilmės valstybėje būtų vien tos pačios valstybės gyventojai.

Pakeitimas 383
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vis dėlto valstybės narės turi galimybę 
taikyti sąlygą, pagal kurią reikalaujama 
užsiimti visuomenės sveikatai ir saugai 
poveikį turinčia veikla, jei tokias 
nuostatas jos gali pateisinti svarbiu 
bendru interesu. Valstybės narės 
atitinkamų profesijų sąrašą perduoda 
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Komisijai vėliausiai (įrašyti Direktyvos 
įsigaliojimo datą), o vėliau – kas du 
metus.

Or. fr

Pakeitimas 384
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 2 dalies 2 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 2 dalies antra pastraipa pakeičiama 
taip:
Paslaugų teikimo laikinumas ir 
vienkartinumas įvertinamas kiekvienu 
konkrečiu atveju, visų pirma pagal jo 
trukmę, dažnumą, reguliarumą ir 
tęstinumą. Gavėjo teikiamų laikinų ir 
vienkartinių paslaugų priimančiojoje 
valstybėje narėje kiekis per metus negali
būti didesnis nei ketvirtadalis 
priimančiosios valstybės narės specialistų 
teikiamų paslaugų metinio vidurkio.

Or. it

Pagrindimas

Būtina nurodyti teiksimų laikinų ir vienkartinių paslaugų procentinę dalį, apskaičiuotą pagal 
priimančiosios valstybės narės specialistų teikiamų paslaugų metinį vidurkį.

Pakeitimas 385
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Straipsnis papildomas 4 dalimi: Išbraukta.

„4. Notarai, teikdami paslaugas, negali 
rengti priimančiosios valstybės narės 
antspaudo reikalaujančių autentiškų 
dokumentų ir vykdyti kitos autentiškumo 
tvirtinimo veiklos.“

Or. en

Pakeitimas 386
Othmar Karas, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis
Direktyva 2005/36/EB
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„4. Notarai, teikdami paslaugas, negali 
rengti priimančiosios valstybės narės 
antspaudo reikalaujančių autentiškų 
dokumentų ir vykdyti kitos autentiškumo 
tvirtinimo veiklos.“

„4. Notarai, teikdami paslaugas, negali 
rengti autentiškų dokumentų ir vykdyti 
kitos autentiškumo tvirtinimo veiklos ar 
kitų teisminių funkcijų.“

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės antspaudą galima naudoti tik šios valstybės teritorijoje ir jis negali būti 
naudojamas laisvės teikti paslaugas pagrindu. Atsižvelgiant į tai, kad autentiškų dokumentų ir 
jų tarpusavio pripažinimo nustatymo klausimas turi būti reglamentuojamas remiantis SESV 
81 straipsniu, apribojimai notarams nustatyti ES Teisingumo Teismo sprendimuose. Kita 
autentiškumo patvirtinimo veikla apima su įteisinimu susijusią veiklą ir teismines funkcijas, 
kurios vykdomos valstybių narių teismų administravimo įstaigų vardu.
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Pakeitimas 387
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Straipsnis papildomas 4 dalimi: Išbraukta.

„4. Notarai, teikdami paslaugas, negali 
rengti priimančiosios valstybės narės 
antspaudo reikalaujančių autentiškų 
dokumentų ir vykdyti kitos autentiškumo 
tvirtinimo veiklos.“

Or. fr

Pakeitimas 388
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 4 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) Jei paslaugos teikiamos pirmą kartą, 
kai reglamentuojama profesija 
grindžiama svarbiu viešuoju interesu ir 
nėra automatiškai pripažįstama pagal 
III antraštinės dalies III skyrių, 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija gali 
patikrinti paslaugos teikėjo profesinę 
kvalifikaciją iki pirmojo paslaugų teikimo. 
Toks išankstinis patikrinimas įmanomas 
tik tuomet, kai jo tikslas yra išvengti 
galimos didelės žalos paslaugos gavėjo, 
paslaugos teikėjo ar apskritai visuomenės 
sveikatai ar saugai dėl paslaugos teikėjo 
profesinės kvalifikacijos trūkumo ir kai 
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toks patikrinimas neviršija to, kas šiuo 
tikslu yra būtina.

Or. en

Pakeitimas 389
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunkčio i dalis
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„e) asmuo, pateikdamas prašymą dėl 
saugos ir sveikatos sektorių profesijų,
pateikia įrodymą, kad jam nebuvo nei 
trumpalaikiu, nei ilgalaikiu laikotarpiu 
uždrausta užsiimti atitinkama profesija ir 
kad jis nebuvo teistas“.

„e) kai to iš savo pačios piliečių reikalauja 
valstybė narė, asmuo, pateikdamas 
prašymą dėl saugos ir sveikatos sektorių 
profesijų ir dėl profesijų, kuriomis 
užsiimant kasdien dirbama su vaikais ir 
jaunimu, pateikia įrodymą, kad jam 
nebuvo nei trumpalaikiu, nei ilgalaikiu 
laikotarpiu uždrausta užsiimti atitinkama 
profesija ir kad jis nebuvo teistas“.

Or. en

Pakeitimas 390
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunkčio ii dalis
COM(2011) 833
4f straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„f) jei pateikiamas įrodymas dėl 
21 straipsnio 1 dalyje nurodytų formalių 
kvalifikacijų ir pažymėjimai apie įgytas 
teises, nurodytas 23, 26, 27, 30, 33, 33a, 
37, 39 ir 43 straipsniuose, pateikiamas 
įrodymas apie priimančiosios valstybės 

„f) dėl profesijų, galinčių turėti poveikio 
pacientų saugai, pažymėtina, kad jei 
pateikiamas įrodymas dėl 21 straipsnio 
1 dalyje nurodytų formalių kvalifikacijų ir 
pažymėjimai apie įgytas teises, nurodytas 
23, 26, 27, 30, 33, 33a, 37, 39 ir 
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narės kalbos mokėjimą.“ 43 straipsniuose, pateikiamas įrodymas 
apie priimančiosios valstybės narės 
oficialios kalbos arba vienos iš oficialių 
kalbų mokėjimą.“

Or. en

Pakeitimas 391
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunkčio ii dalis
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„f) jei pateikiamas įrodymas dėl 
21 straipsnio 1 dalyje nurodytų formalių 
kvalifikacijų ir pažymėjimai apie įgytas 
teises, nurodytas 23, 26, 27, 30, 33, 33a, 
37, 39 ir 43 straipsniuose, pateikiamas 
įrodymas apie priimančiosios valstybės 
narės kalbos mokėjimą.“

„f) jei pateikiamas įrodymas dėl 
21 straipsnio 1 dalyje nurodytų formalių 
kvalifikacijų ir pažymėjimai apie įgytas 
teises, nurodytas 23, 26, 27, 30, 33, 33a, 
37, 39 ir 43 straipsniuose, pateikiamas 
įrodymas apie priimančiosios valstybės 
narės kalbos, kuria specialistas užsiims 
savo profesija ir kuri turėtų būti viena iš 
oficialių priimančiosios valstybės narės 
kalbų, mokėjimą.“

Or. en

Pakeitimas 392
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei paslaugos teikiamos pirmą kartą, kai 
reglamentuojama profesija turi poveikį 
visuomenės sveikatai ar saugai ir nėra 

Jei paslaugos teikiamos pirmą kartą, kai 
reglamentuojama profesija grindžiama 
svarbiu viešuoju interesu ir nėra 
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automatiškai pripažįstama pagal III 
antraštinės dalies II arba III skyrių, 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija gali patikrinti 
paslaugos teikėjo profesinę kvalifikaciją iki 
pirmojo paslaugų teikimo. Toks išankstinis 
patikrinimas įmanomas tik tuomet, kai jo 
tikslas yra išvengti galimos didelės žalos 
paslaugos gavėjo sveikatai ar saugai dėl 
paslaugos teikėjo profesinės kvalifikacijos 
trūkumo ir kai toks patikrinimas neviršija 
to, kas šiuo tikslu yra būtina.

automatiškai pripažįstama pagal 
III antraštinės dalies III skyrių, 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija gali patikrinti 
paslaugos teikėjo profesinę kvalifikaciją iki 
pirmojo paslaugų teikimo. Toks išankstinis 
patikrinimas įmanomas tik tuomet, kai jo 
tikslas yra išvengti galimos didelės žalos 
paslaugos gavėjo, paslaugos teikėjo ar 
apskritai visuomenės sveikatai ar saugai 
dėl paslaugos teikėjo profesinės 
kvalifikacijos trūkumo ir kai toks 
patikrinimas neviršija to, kas šiuo tikslu yra 
būtina.

Or. en

Pakeitimas 393
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei paslaugos teikiamos pirmą kartą, kai 
reglamentuojama profesija turi poveikį
visuomenės sveikatai ar saugai ir nėra 
automatiškai pripažįstama pagal 
III antraštinės dalies II arba III skyrių, 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija gali patikrinti 
paslaugos teikėjo profesinę kvalifikaciją iki 
pirmojo paslaugų teikimo. Toks išankstinis 
patikrinimas įmanomas tik tuomet, kai jo 
tikslas yra išvengti galimos didelės žalos 
paslaugos gavėjo sveikatai ar saugai dėl 
paslaugos teikėjo profesinės kvalifikacijos 
trūkumo ir kai toks patikrinimas neviršija 
to, kas šiuo tikslu yra būtina.

Jei paslaugos teikiamos pirmą kartą, kai 
reglamentuojama profesija turi poveikio 
visuomenės sveikatai ar saugai ir nėra 
automatiškai pripažįstama pagal 
III antraštinės dalies II arba III skyrių, 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija gali patikrinti 
paslaugos teikėjo profesinę kvalifikaciją iki 
pirmojo paslaugų teikimo. Toks išankstinis 
patikrinimas įmanomas tik tuomet, kai jo 
tikslas yra išvengti galimos didelės žalos 
visų sveikatai ar saugai dėl paslaugos 
teikėjo profesinės kvalifikacijos trūkumo ir 
kai toks patikrinimas neviršija to, kas šiuo 
tikslu yra būtina.

Or. sv
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Pagrindimas

Labiau suderinama su Komisijos pateiktomis priežastimis.

Pakeitimas 394
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei paslaugos teikiamos pirmą kartą, kai 
reglamentuojama profesija turi poveikį 
visuomenės sveikatai ar saugai ir nėra 
automatiškai pripažįstama pagal III 
antraštinės dalies II arba III skyrių, 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija gali patikrinti 
paslaugos teikėjo profesinę kvalifikaciją iki 
pirmojo paslaugų teikimo. Toks išankstinis 
patikrinimas įmanomas tik tuomet, kai jo 
tikslas yra išvengti galimos didelės žalos 
paslaugos gavėjo sveikatai ar saugai dėl 
paslaugos teikėjo profesinės kvalifikacijos 
trūkumo ir kai toks patikrinimas neviršija 
to, kas šiuo tikslu yra būtina.

Jei paslaugos teikiamos pirmą kartą, kai 
reglamentuojama profesija grindžiama 
svarbiu visuomenės interesu ir nėra 
automatiškai pripažįstama pagal 
III antraštinės dalies II arba III skyrių, 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija gali patikrinti 
paslaugos teikėjo profesinę kvalifikaciją iki 
pirmojo paslaugų teikimo. Toks išankstinis 
patikrinimas įmanomas tik tuomet, kai jo 
tikslas yra išvengti galimos didelės žalos 
paslaugos gavėjo, paslaugos teikėjo ar 
apskritai visuomenės sveikatai ar saugai 
dėl paslaugos teikėjo profesinės 
kvalifikacijos trūkumo ir kai toks 
patikrinimas neviršija to, kas šiuo tikslu yra 
būtina.

Or. en

Pakeitimas 395
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei paslaugos teikiamos pirmą kartą, kai 
reglamentuojama profesija turi poveikį
visuomenės sveikatai ar saugai ir nėra 
automatiškai pripažįstama pagal 
III antraštinės dalies II arba III skyrių, 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija gali patikrinti
paslaugos teikėjo profesinę kvalifikaciją iki 
pirmojo paslaugų teikimo. Toks išankstinis 
patikrinimas įmanomas tik tuomet, kai jo
tikslas yra išvengti galimos didelės žalos 
paslaugos gavėjo sveikatai ar saugai dėl 
paslaugos teikėjo profesinės kvalifikacijos 
trūkumo ir kai toks patikrinimas neviršija 
to, kas šiuo tikslu yra būtina.

Jei paslaugos teikiamos pirmą kartą, kai 
reglamentuojama profesija turi poveikio 
visuomenės sveikatai ar saugai ir nėra 
automatiškai pripažįstama pagal 
III antraštinės dalies II arba III skyrių, 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija patikrins
paslaugos teikėjo profesinę kvalifikaciją iki 
pirmojo paslaugų teikimo.

Or. en

Pakeitimas 396
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pateikia Komisijai sąrašą 
profesijų, kurias turinčių asmenų 
kvalifikacijos turi būti iš anksto 
patikrintos, siekiant išvengti didelės žalos 
paslaugų gavėjo saugai arba sveikatai, 
kaip nurodyta tos valstybės narės 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose. 
Valstybės narės nurodo Komisijai 
priežastis, dėl kurių kiekviena tų profesijų 
turėtų būti įtraukta į sąrašą.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 397
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pateikia Komisijai sąrašą 
profesijų, kurias turinčių asmenų 
kvalifikacijos turi būti iš anksto patikrintos, 
siekiant išvengti didelės žalos paslaugų 
gavėjo saugai arba sveikatai, kaip 
nurodyta tos valstybės narės įstatymuose ir 
kituose teisės aktuose. Valstybės narės 
nurodo Komisijai priežastis, dėl kurių 
kiekviena tų profesijų turėtų būti įtraukta į 
sąrašą.

Valstybės narės pateikia Komisijai sąrašą 
profesijų, kurias turinčių asmenų 
kvalifikacijos turi būti iš anksto patikrintos, 
siekiant išvengti didelės žalos viešajam 
interesui, kaip nurodyta tos valstybės narės 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose. 
Valstybės narės nurodo Komisijai 
priežastis, dėl kurių kiekviena tų profesijų 
turėtų būti įtraukta į sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 398
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pateikia Komisijai sąrašą 
profesijų, kurias turinčių asmenų 
kvalifikacijos turi būti iš anksto patikrintos, 
siekiant išvengti didelės žalos paslaugų 
gavėjo saugai arba sveikatai, kaip nurodyta 
tos valstybės narės įstatymuose ir kituose 
teisės aktuose. Valstybės narės nurodo 
Komisijai priežastis, dėl kurių kiekviena tų 
profesijų turėtų būti įtraukta į sąrašą.

Valstybės narės pateikia Komisijai sąrašą 
profesijų, kurias turinčių asmenų 
kvalifikacijos turi būti iš anksto patikrintos, 
siekiant išvengti didelės žalos paslaugų 
gavėjo, paslaugų teikėjų ar apskritai 
visuomenės saugai arba sveikatai, kaip 
nurodyta tos valstybės narės įstatymuose ir 
kituose teisės aktuose. Valstybės narės 
nurodo Komisijai priežastis, dėl kurių 
kiekviena tų profesijų turėtų būti įtraukta į 
sąrašą.
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Or. en

Pakeitimas 399
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
COM(2011) 833
7 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai yra esminis skirtumas tarp paslaugos 
teikėjo profesinės kvalifikacijos ir 
priimančiojoje valstybėje narėje 
reikalaujamo profesinio rengimo ir dėl to 
skirtumo gali būti padaryta žala 
visuomenės sveikatai ar saugai, ir kad to 
skirtumo negali atsverti paslaugos teikėjo 
profesinė patirtis arba visą gyvenimą 
trunkantis mokymasis, priimančioji 
valstybė narė suteikia paslaugos teikėjui 
galimybę, visų pirma tinkamumo testu, 
įrodyti, kad jis įgijo trūkstamų žinių ar 
kompetencijų. Bet kuriuo atveju turi būti 
įmanoma teikti paslaugą per vieną mėnesį
po sprendimo, priimto pagal trečios 
pastraipos nuostatas.

Kai yra esminis skirtumas tarp paslaugos 
teikėjo profesinės kvalifikacijos ir 
priimančiojoje valstybėje narėje 
reikalaujamo profesinio rengimo ir dėl to 
skirtumo gali būti padaryta žala 
visuomenės sveikatai ar saugai, ir kad to 
skirtumo negali atsverti paslaugos teikėjo 
profesinė patirtis arba visą gyvenimą 
trunkantis mokymasis, priimančioji 
valstybė narė suteikia paslaugos teikėjui 
galimybę, visų pirma tinkamumo testu 
arba numatydama adaptacijos laikotarpį, 
įrodyti, kad jis įgijo trūkstamų žinių ar 
kompetenciją. Bet kuriuo atveju turi būti 
įmanoma teikti paslaugą per vieną mėnesį 
po sprendimo, priimto pagal trečios 
pastraipos nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Tiek adaptacijos laikotarpis, tiek testas sveikatos priežiūros specialistams turėtų būti 
pateikiami kaip alternatyva. Taip būtų geriau užtikrinama, kad trūkstamus įgūdžius sveikatos 
priežiūros specialistai įgytų šiuos specialistus rengiant praktiškai.

Pakeitimas 400
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
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Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai yra esminis skirtumas tarp paslaugos 
teikėjo profesinės kvalifikacijos ir 
priimančiojoje valstybėje narėje 
reikalaujamo profesinio rengimo ir dėl to 
skirtumo gali būti padaryta žala 
visuomenės sveikatai ar saugai, ir kad to 
skirtumo negali atsverti paslaugos teikėjo 
profesinė patirtis arba visą gyvenimą 
trunkantis mokymasis, priimančioji 
valstybė narė suteikia paslaugos teikėjui 
galimybę, visų pirma tinkamumo testu, 
įrodyti, kad jis įgijo trūkstamų žinių ar 
kompetencijų. Bet kuriuo atveju turi būti 
įmanoma teikti paslaugą per vieną mėnesį 
po sprendimo, priimto pagal trečios 
pastraipos nuostatas.

Kai yra esminis skirtumas tarp paslaugos 
teikėjo profesinės kvalifikacijos ir 
priimančiojoje valstybėje narėje 
reikalaujamo profesinio rengimo ir dėl to 
skirtumo gali būti padaryta žala viešajam
interesui, ir kad to skirtumo negali atsverti 
paslaugos teikėjo profesinė patirtis arba 
visą gyvenimą trunkantis mokymasis, 
priimančioji valstybė narė suteikia 
paslaugos teikėjui galimybę, visų pirma 
tinkamumo testu, įrodyti, kad jis įgijo 
trūkstamų žinių ar kompetenciją. Bet 
kuriuo atveju turi būti įmanoma teikti 
paslaugą per vieną mėnesį po sprendimo, 
priimto pagal trečios pastraipos nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 401
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai yra esminis skirtumas tarp paslaugos 
teikėjo profesinės kvalifikacijos ir 
priimančiojoje valstybėje narėje 
reikalaujamo profesinio rengimo ir dėl to 
skirtumo gali būti padaryta žala 
visuomenės sveikatai ar saugai, ir kad to 
skirtumo negali atsverti paslaugos teikėjo 
profesinė patirtis arba visą gyvenimą 
trunkantis mokymasis, priimančioji 
valstybė narė suteikia paslaugos teikėjui 
galimybę, visų pirma tinkamumo testu, 

Kai yra esminis skirtumas tarp paslaugos 
teikėjo profesinės kvalifikacijos ir 
priimančiojoje valstybėje narėje 
reikalaujamo profesinio rengimo ir dėl to 
skirtumo gali būti padaryta žala 
visuomenės sveikatai ar saugai, ir kad to 
skirtumo negali atsverti paslaugos teikėjo 
profesinė patirtis, priimančioji valstybė 
narė suteikia paslaugos teikėjui galimybę, 
visų pirma tinkamumo testu, įrodyti, kad 
jis įgijo trūkstamų žinių ar kompetencijų. 
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įrodyti, kad jis įgijo trūkstamų žinių ar 
kompetencijų. Bet kuriuo atveju turi būti 
įmanoma teikti paslaugą per vieną mėnesį 
po sprendimo, priimto pagal trečios 
pastraipos nuostatas.

Bet kuriuo atveju turi būti įmanoma teikti 
paslaugą per vieną mėnesį po sprendimo, 
priimto pagal trečios pastraipos nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 402
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai yra esminis skirtumas tarp paslaugos 
teikėjo profesinės kvalifikacijos ir 
priimančiojoje valstybėje narėje 
reikalaujamo profesinio rengimo ir dėl to 
skirtumo gali būti padaryta žala 
visuomenės sveikatai ar saugai, ir kad to 
skirtumo negali atsverti paslaugos teikėjo 
profesinė patirtis arba visą gyvenimą 
trunkantis mokymasis, priimančioji 
valstybė narė suteikia paslaugos teikėjui 
galimybę, visų pirma tinkamumo testu, 
įrodyti, kad jis įgijo trūkstamų žinių ar 
kompetencijų. Bet kuriuo atveju turi būti 
įmanoma teikti paslaugą per vieną mėnesį 
po sprendimo, priimto pagal trečios 
pastraipos nuostatas.

Kai yra esminis skirtumas tarp paslaugos 
teikėjo profesinės kvalifikacijos ir 
priimančiojoje valstybėje narėje 
reikalaujamo profesinio rengimo ir dėl to 
skirtumo gali būti padaryta žala 
visuomenės sveikatai ar saugai, arba, kai 
tai svarbu, tas skirtumas yra susijęs su 
valstybių narių kultūros ir aplinkos 
paveldo išmanymu, priimančioji valstybė 
narė suteikia paslaugos teikėjui galimybę, 
visų pirma tinkamumo testu, įrodyti, kad 
jis įgijo trūkstamų žinių ar kompetencijų. 
Bet kuriuo atveju turi būti įmanoma teikti 
paslaugą per vieną mėnesį po sprendimo, 
priimto pagal trečios pastraipos nuostatas.

Or. it

Pagrindimas

Valstybė narė neturi turėti galimybės prašyti įrodyti vertimuisi profesija reikalingų žinių ir 
įgūdžių turėjimą tik jeigu esama skirtumų, galinčių pakenkti sveikatai ir saugumui. Jeigu tai 
svarbu užsiimant konkrečia profesija, turi būti galima paprašyti įrodyti ir tai, kad asmuo 
išmano valstybės narės kultūros ir aplinkos paveldą.
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Pakeitimas 403
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
7 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai yra esminis skirtumas tarp paslaugos 
teikėjo profesinės kvalifikacijos ir 
priimančiojoje valstybėje narėje 
reikalaujamo profesinio rengimo ir dėl to 
skirtumo gali būti padaryta žala 
visuomenės sveikatai ar saugai, ir kad to 
skirtumo negali atsverti paslaugos teikėjo 
profesinė patirtis arba visą gyvenimą 
trunkantis mokymasis, priimančioji 
valstybė narė suteikia paslaugos teikėjui 
galimybę, visų pirma tinkamumo testu, 
įrodyti, kad jis įgijo trūkstamų žinių ar 
kompetencijų. Bet kuriuo atveju turi būti 
įmanoma teikti paslaugą per vieną mėnesį 
po sprendimo, priimto pagal trečios 
pastraipos nuostatas.

Kai yra esminis skirtumas tarp paslaugos 
teikėjo profesinės kvalifikacijos ir 
priimančiojoje valstybėje narėje 
reikalaujamo profesinio rengimo ir dėl to 
skirtumo gali būti padaryta žala 
visuomenės sveikatai ar saugai arba 
vartotojų teisėms; jeigu jis prieštarauja 
svarbiam bendram interesui ir jo negali 
atsverti paslaugos teikėjo profesinė patirtis 
arba visą gyvenimą trunkantis mokymasis, 
priimančioji valstybė narė suteikia 
paslaugos teikėjui galimybę, visų pirma 
tinkamumo testu, įrodyti, kad jis įgijo 
trūkstamų žinių ar kompetencijų. Bet 
kuriuo atveju turi būti įmanoma teikti 
paslaugą per vieną mėnesį po sprendimo, 
priimto pagal trečios pastraipos nuostatas.

Or. it

Pakeitimas 404
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
Direktyva 2005/36/EB
4a straipsnio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai yra esminis skirtumas tarp paslaugos 
teikėjo profesinės kvalifikacijos ir 
priimančiojoje valstybėje narėje 
reikalaujamo profesinio rengimo ir dėl to 
skirtumo gali būti padaryta žala 

Kai yra esminis skirtumas tarp paslaugos 
teikėjo profesinės kvalifikacijos ir 
priimančiojoje valstybėje narėje 
reikalaujamo profesinio rengimo ir dėl to 
skirtumo gali būti padaryta žala 
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visuomenės sveikatai ar saugai, ir kad to 
skirtumo negali atsverti paslaugos teikėjo 
profesinė patirtis arba visą gyvenimą 
trunkantis mokymasis, priimančioji 
valstybė narė suteikia paslaugos teikėjui 
galimybę, visų pirma tinkamumo testu, 
įrodyti, kad jis įgijo trūkstamų žinių ar 
kompetencijų. Bet kuriuo atveju turi būti 
įmanoma teikti paslaugą per vieną mėnesį 
po sprendimo, priimto pagal trečios 
pastraipos nuostatas.

visuomenės sveikatai ar saugai, ir kad to 
skirtumo negali atsverti kompetentingos 
institucijos patvirtinta paslaugos teikėjo 
profesinė patirtis arba visą gyvenimą 
trunkantis mokymasis, priimančioji 
valstybė narė suteikia paslaugos teikėjui 
galimybę, visų pirma tinkamumo testu, 
įrodyti, kad jis įgijo trūkstamų žinių ar 
kompetenciją. Bet kuriuo atveju turi būti 
įmanoma teikti paslaugą per vieną mėnesį 
po sprendimo, priimto pagal trečios 
pastraipos nuostatas.

Or. el

Pagrindimas

Paaiškinamas profesinės tapatybės nustatymo neprivalomasis pobūdis.

Pakeitimas 405
Heide Rühle

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. de


