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Grozījums Nr. 254
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde 
apstiprina pieteikuma saņemšanu un tūlīt
pēc tā saņemšanas informē pretendentu par 
trūkstošajiem dokumentiem. Kompetentā 
iestāde Iekšējā tirgus informācijas sistēmā 
(turpmāk — IMI), kas izveidota saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. [..] (*), izveido pieteikuma 
dokumentu, kurā ietver visus 
pavaddokumentus. Tā paša pretendenta 
turpmāku pieteikumu gadījumā izcelsmes 
un uzņēmējas dalībvalsts kompetentās 
iestādes nedrīkst pieprasīt to dokumentu 
atkārtotu iesniegšanu, kas jau ir ietverti 
IMI dokumentā un kas joprojām ir derīgi.

3. Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde 
apstiprina pieteikuma saņemšanu un trīs 
darba dienu laikā pēc tā saņemšanas 
informē pretendentu par trūkstošajiem 
dokumentiem. Kompetentā iestāde Iekšējā 
tirgus informācijas sistēmā (turpmāk —
IMI), kas izveidota saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. [..] (*), izveido pieteikuma dokumentu, 
kurā ietver visus pavaddokumentus, kam 
jābūt apstiprinātiem kā derīgiem. Tā paša 
pretendenta turpmāku pieteikumu gadījumā 
izcelsmes vai uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes nedrīkst pieprasīt to 
dokumentu atkārtotu iesniegšanu, kas jau ir 
ietverti IMI dokumentā un kas joprojām ir 
derīgi.

Or. fr

Grozījums Nr. 255
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK 

4.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde 3. Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde 
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apstiprina pieteikuma saņemšanu un tūlīt 
pēc tā saņemšanas informē pretendentu par 
trūkstošajiem dokumentiem. Kompetentā 
iestāde Iekšējā tirgus informācijas sistēmā 
(turpmāk — IMI), kas izveidota saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. [..] (*), izveido pieteikuma 
dokumentu, kurā ietver visus 
pavaddokumentus. Tā paša pretendenta 
turpmāku pieteikumu gadījumā izcelsmes 
un uzņēmējas dalībvalsts kompetentās 
iestādes nedrīkst pieprasīt to dokumentu 
atkārtotu iesniegšanu, kas jau ir ietverti 
IMI dokumentā un kas joprojām ir derīgi.

apstiprina pieteikuma saņemšanu un tūlīt 
pēc tā saņemšanas informē pretendentu par 
trūkstošajiem dokumentiem, kuri 
jāsagatavo saprātīgā laikposmā, ievērojot 
visas noteiktās prasības. Kompetentā 
iestāde Iekšējā tirgus informācijas sistēmā 
(turpmāk — IMI), kas izveidota saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. [..] (*), izveido pieteikuma 
dokumentu, kurā ietver visus 
pavaddokumentus. Tā paša pretendenta 
turpmāku pieteikumu gadījumā izcelsmes 
vai uzņēmējas dalībvalsts kompetentās 
iestādes nedrīkst pieprasīt to dokumentu 
atkārtotu iesniegšanu, kas jau ir ietverti 
IMI dokumentā un kas joprojām ir derīgi.

Or. it

Grozījums Nr. 256
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 5. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK

4.c pants – 4. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 4.b un 4.c pantu, Eiropas 
profesionālā karte ir derīga tik ilgi, kamēr 
tās turētājs saglabā tiesības praktizēt 
izcelsmes dalībvalstī, pamatojoties uz IMI 
dokumentā ietvertajiem dokumentiem un 
informāciju. Eiropas profesionālā karte 
būtu jāatjauno regulāri vai atbilstoši 
uzņēmējas dalībvalsts noteikumiem par 
attiecīgo profesiju.

Or. en

Grozījums Nr. 257
Heide Rühle
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.b pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
nosakot tehniskās specifikācijas, 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
Eiropas profesionālajā kartē un IMI 
dokumentā ietvertās informācijas 
integritāti, konfidencialitāti un precizitāti, 
kā arī nosakot nosacījumus un procedūras 
piekļuves nodrošināšanai Eiropas 
profesionālajai kartei tās turētājam, tostarp 
iespēju to lejupielādēt vai iesniegt 
dokumenta atjauninājumus. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
58. pantā minēto konsultēšanās procedūru.

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
nosakot tehniskās specifikācijas, 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
Eiropas profesionālajā kartē un IMI 
dokumentā ietvertās informācijas 
integritāti, konfidencialitāti un precizitāti, 
kā arī nosakot nosacījumus un procedūras 
piekļuves nodrošināšanai Eiropas 
profesionālajai kartei tās turētājam. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
58. pantā minēto pārbaudes procedūru.

Or. de

Pamatojums

Piekļuves iespēju daudzveidība varētu radīt sarežģījumus datu aizsardzības jomā.

Grozījums Nr. 258
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.b pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
nosakot tehniskās specifikācijas, 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
Eiropas profesionālajā kartē un IMI 
dokumentā ietvertās informācijas 
integritāti, konfidencialitāti un precizitāti, 
kā arī nosakot nosacījumus un procedūras 

Komisija, apspriedusies ar profesionālām 
struktūrām un ieinteresētajām personām, 
kā noteiks 57.c pantā (jauns) un 
58.a pantā (jauns), un ņemot vērā to 
priekšlikumus, var pieņemt īstenošanas 
aktus, nosakot tehniskās specifikācijas, 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
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piekļuves nodrošināšanai Eiropas 
profesionālajai kartei tās turētājam, tostarp 
iespēju to lejupielādēt vai iesniegt 
dokumenta atjauninājumus. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
58. pantā minēto konsultēšanās procedūru.

Eiropas profesionālajā kartē un IMI 
dokumentā ietvertās informācijas 
integritāti, konfidencialitāti un precizitāti, 
kā arī nosakot nosacījumus un procedūras 
piekļuves nodrošināšanai Eiropas 
profesionālajai kartei tās turētājam, tostarp 
iespēju to lejupielādēt vai iesniegt 
dokumenta atjauninājumus. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
58. pantā minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 259
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 5. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK

4.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pagaidu mobilitāte
Pēc apspriešanās ar ieinteresētajām 
personām, kā noteikts 58.c pantā (jauns), 
Komisija, izmantojot deleģētos aktus, ir 
pilnvarota pieņemt tādu profesiju 
sarakstu, kuru pārstāvji regulāri pārceļas 
uz citām dalībvalstīm, lai neilgu laiku 
sniegtu pakalpojumus. Šajā sarakstā 
iekļauto profesiju pārstāvjiem piemēro 
prasību vienu reizi gadā ad infinitum 
atjaunot savu profesionālo karti.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
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COM(2011) 883
4.c pants — virsraksts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas profesionālā karte tādu 
pakalpojumu pagaidu sniegšanai, kas nav 
7. panta 4. punktā ietvertie pakalpojumi

Eiropas profesionālā karte tādu 
pakalpojumu pagaidu sniegšanai, kas nav 
7. panta 4. punktā ietvertie pakalpojumi, 
un veselības aprūpes profesionāļiem, uz 
kuriem saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK 
attiecas automātiskā atzīšana

Or. en

Pamatojums

Būtu jāparedz, ka uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes arī turpmāk ir atbildīgas par 
Eiropas profesionālās kartes apstiprināšanu veselības aprūpes profesionāļiem.

Grozījums Nr. 261
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
COM(2011) 883
4.c pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde 
pārbauda pieteikumu un pavaddokumentus 
un viena mēneša laikā pēc tam, kad ir 
saņemts pilnīgs pieteikums, izdod Eiropas 
profesionālo karti. Tā Eiropas profesionālo 
karti nekavējoties nosūta uzņēmējas 
dalībvalsts attiecīgajai kompetentajai 
iestādei un atbilstīgi informē pretendentu.
Attiecīgās uzņēmējas dalībvalstis sagatavo
7. pantā paredzēto deklarāciju. Nākamajā 
gadā uzņēmēja dalībvalsts nedrīkst 
pieprasīt papildu deklarāciju saskaņā ar 
7. pantu.

Or. en
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Pamatojums

Būtu jānosaka reālāks termiņš kompetentajām iestādēm pieteikumu izskatīšanai. Lai 
nodrošinātu patērētāju aizsardzību, deklarācijas spēkā esības laikam jābūt īsākam par diviem 
gadiem.

Grozījums Nr. 262
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 263
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
2011/0435(COD)
4.c pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 264
Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK 

4.c pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 265
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK 

4.c pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde 
pārbauda pieteikumu un viena mēneša
laikā pēc tam, kad ir saņemts pilnīgs 
pieteikums, izveido un apstiprina Eiropas 
profesionālo karti. Tā nosūta Eiropas 
profesionālo karti uzņēmējai dalībvalstij 
un informē pretendentu. Eiropas
profesionālās kartes nosūtīšana attiecīgajai 
uzņēmējai dalībvalstij ietver 7. pantā 
paredzēto deklarāciju. Nākamos divus 
gadus uzņēmēja dalībvalsts nedrīkst 
pieprasīt papildu deklarāciju saskaņā ar 
7. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 266
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.c pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde 
pārbauda pieteikumu un divu nedēļu laikā 
pēc tam, kad ir saņemts pilnīgs 
pieteikums, izveido un apstiprina Eiropas 
profesionālo karti. Tā informē pretendentu 
un dalībvalsti, kurā pretendents plāno 
sniegt pakalpojumus, par Eiropas 

1. Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde 
pārbauda pieteikumu un izveido un 
apstiprina Eiropas profesionālo karti
4.d panta 5. punktā (jauns) noteiktajā 
termiņā. Tā informē pretendentu un 
dalībvalsti, kurā pretendents plāno sniegt 
pakalpojumus, par Eiropas profesionālās 
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profesionālās kartes apstiprināšanu. 
Apstiprinājuma informācijas nosūtīšana 
attiecīgajai uzņēmējai dalībvalstij ietver 
7. pantā paredzēto deklarāciju. Nākamos 
divus gadus uzņēmēja dalībvalsts nedrīkst 
pieprasīt papildu deklarāciju saskaņā ar 
7. pantu.

kartes apstiprināšanu. Apstiprinājuma 
informācijas nosūtīšana attiecīgajai 
uzņēmējai dalībvalstij ietver 7. pantā 
paredzēto deklarāciju. Šāda profesionālā 
karte būtu jāatjauno vienu reizi gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 267
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.c pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fi

Grozījums Nr. 268
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
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Direktīva 2005/36/EK

4.c pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 269
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.c pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

pieprasīt papildu deklarāciju saskaņā ar 
7. pantu, ja vien nav pausti svarīgi 
apsvērumi.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 5. punkts (jauns)
COM(2011) 883
4.c pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja izcelsmes dalībvalstī netiek regulēta 
nedz profesija, nedz izglītība un 
apmācība, kas vajadzīga, lai iegūtu šo 
profesiju, šīs dalībvalsts kompetentā 
iestāde pārbauda vismaz pretendenta 
tiesisko statusu un iesniegto dokumentu 
autentiskumu un pilnīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 5. punkts (jauns)
COM(2011) 883
4.c pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Pēc tam, kad, iesaistot attiecīgās 
kompetentās iestādes, pabeigts 
izmēģinājuma projekts saistībā ar 
konkrētu profesiju, saskaņā ar 58. pantu 
Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus, ar ko nosaka termiņus 
šā panta 1. punktā izklāstītās procedūras 
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izpildei.

Or. en

Grozījums Nr. 272
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
COM(2011) 883
4.c pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Saskaņā ar valsts tiesību aktiem var 
apstrīdēt izcelsmes dalībvalsts 
kompetentās iestādes pieņemto lēmumu 
vai to, ka tā 1. punktā minētā viena 
mēneša laikā nav pieņēmusi lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Būtu jānosaka reālāks termiņš pieteikuma par pagaidu mobilitāti izskatīšanai.

Grozījums Nr. 273
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Grozījums Nr. 274
Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK 

4.c pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK 

4.c pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Saskaņā ar valsts tiesību aktiem var 
apstrīdēt izcelsmes dalībvalsts 
kompetentās iestādes pieņemto lēmumu 
vai to, ka tā 1. punktā minētā viena 
mēneša laikā nav pieņēmusi lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 276
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
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Direktīva 2005/36/EK

4.c pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Saskaņā ar valsts tiesību aktiem var 
apstrīdēt izcelsmes dalībvalsts pieņemto 
lēmumu vai to, ka tā 5. punktā (jauns)
minētajā termiņā nav pieņēmusi lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.c pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Eiropas profesionālās kartes turētājs 
vēlas sniegt pakalpojumus dalībvalstīs, kas 
sākotnēji nav informētas saskaņā 1. punktu, 
vai vēlas turpināt sniegt pakalpojumus pēc 
tam, kad ir beidzies 1. punktā minētais divu 
gadu periods, viņš drīkst turpināt izmantot 
1. punktā minēto Eiropas profesionālo 
karti. Šādos gadījumos 7. pantā paredzēto 
deklarāciju sagatavo Eiropas profesionālās 
kartes turētājs.

3. Ja Eiropas profesionālās kartes turētājs 
vēlas sniegt pakalpojumus dalībvalstīs, kas 
sākotnēji nav informētas saskaņā 1. punktu, 
vai vēlas turpināt sniegt pakalpojumus pēc 
tam, kad ir beidzies 1. punktā minētais 
viena gada periods, viņš drīkst turpināt 
izmantot 1. punktā minēto Eiropas 
profesionālo karti. Šādos gadījumos 
7. pantā paredzēto deklarāciju sagatavo 
Eiropas profesionālās kartes turētājs.

Or. en

Grozījums Nr. 278
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
COM(2011) 883
4.c pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Eiropas profesionālā karte ir derīga tik 
ilgi, cik ilgi tās saņēmējs saglabā tiesības 
praktizēt izcelsmes dalībvalstī, 
pamatojoties uz IMI dokumentā 
ietvertajiem dokumentiem un informāciju.

4. Eiropas profesionālā karte ir derīga tik 
ilgi, kamēr tās turētājs saglabā tiesības 
praktizēt izcelsmes dalībvalstī, 
pamatojoties uz IMI dokumentā 
ietvertajiem dokumentiem un informāciju, 
ja vien tās turētājam neaizliedz praktizēt 
kādā no dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 279
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 5. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK

4.c pants – 5. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija, apspriedusies ar 
profesionālām struktūrām un 
ieinteresētajām personām, kā noteikts 
57.c pantā (jauns) un 58.a pantā (jauns), 
un ņemot vērā to priekšlikumus, kā arī 
attiecīgā gadījumā izmēģinājuma 
projektus, ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus par atbilstīgu laikposmu, kas 
nepieciešams attiecīgās profesijas 
profesionālas kartes atzīšanai un 
apstiprināšanai, iekļaujot tajos šā foruma 
vai forumu un profesionālo struktūru 
priekšlikumus. Komisija noteiktos 
termiņus dara publiski pieejamus.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Emma McClarkin
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
COM(2011) 883
4.d pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas profesionālā karte 
uzņēmējdarbības veikšanai un 
pakalpojumu pagaidu sniegšanai saskaņā ar 
7. panta 4. punktu

Eiropas profesionālā karte 
uzņēmējdarbības veikšanai un 
pakalpojumu pagaidu sniegšanai saskaņā ar 
7. panta 4. punktu un veselības aprūpes 
profesionāļu, uz kuriem saskaņā ar 
III sadaļas III nodaļu attiecas 
automātiskā atzīšana, pakalpojumu 
pagaidu sniegšanai

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 281
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Eiropas profesionālas kartes pilnīga
pieteikuma saņemšanas izcelsmes 
dalībvalsts kompetentā iestāde divu nedēļu 
laikā pārbauda un apstiprina iesniegto 
pavaddokumentu autentiskumu un 
derīgumu, izveido Eiropas profesionālo 
karti, nosūta to apstiprināšanai uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentajai iestādei un 

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

informē šo iestādi par atbilstīgo IMI 
dokumentu. Izcelsmes dalībvalsts informē 
pretendentu par procedūras statusu.

Or. de

Grozījums Nr. 282
Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK 

4.d pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.d pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Eiropas profesionālas kartes pilnīga 
pieteikuma saņemšanas izcelsmes 

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

dalībvalsts kompetentā iestāde viena 
mēneša laikā pēc pilnīga pieteikuma 
saņemšanas pārbauda un apstiprina
iesniegto pavaddokumentu autentiskumu 
un derīgumu, izveido Eiropas profesionālo 
karti, nosūta to apstiprināšanai uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentajai iestādei un 
informē par to pretendentu.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.d pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Pēc Eiropas profesionālas kartes pilnīga 
pieteikuma saņemšanas izcelsmes 
dalībvalsts kompetentā iestāde 4.d panta 
5. punktā (jauns) noteiktajā termiņā
pārbauda un apstiprina iesniegto 
pavaddokumentu autentiskumu un 
derīgumu, izveido Eiropas profesionālo 
karti, nosūta to apstiprināšanai uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentajai iestādei un 
informē šo iestādi par atbilstīgo IMI 
dokumentu. Izcelsmes dalībvalsts informē 
pretendentu par procedūras statusu.

Or. en

Grozījums Nr. 285
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 5. punkts (jauns)
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2011/0435(COD)
4.d pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja izcelsmes dalībvalstī netiek regulēta 
nedz profesija, nedz izglītība un 
apmācība, kas vajadzīga, lai iegūtu šo 
profesiju, šīs dalībvalsts kompetentā 
iestāde vismaz pēc iespējas pārbauda 
pretendenta tiesisko statusu, kā arī 
iesniegto dokumentu autentiskumu un 
pabeigtību.

Or. en

Grozījums Nr. 286
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.d pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīvas 16., 21. un 49.a pantā 
minētajos gadījumos uzņēmēja dalībvalsts 
pieņem lēmumu par Eiropas profesionālās 
kartes apstiprināšanu saskaņā ar 1. punktu 
viena mēneša laikā, sākot no datuma, kad 
ir saņemta izcelsmes dalībvalsts nosūtītā 
Eiropas profesionālā karte. Pamatotu šaubu 
gadījumā uzņēmēja dalībvalsts var 
izcelsmes dalībvalstij pieprasīt papildu 
informāciju. Šis pieprasījums neaptur viena 
mēneša perioda uzskaiti.

2. Direktīvas 16., 21. un 49.a pantā 
minētajos gadījumos uzņēmēja dalībvalsts 
pieņem lēmumu par Eiropas profesionālās 
kartes apstiprināšanu saskaņā ar 1. punktu 
astoņu nedēļu laikā, sākot no datuma, kad 
ir saņemta izcelsmes dalībvalsts nosūtītā 
Eiropas profesionālā karte. Pamatotu šaubu 
gadījumā uzņēmēja dalībvalsts var 
izcelsmes dalībvalstij pieprasīt papildu 
informāciju. Šis pieprasījums neaptur 
astoņu nedēļu perioda uzskaiti.

Or. de

Grozījums Nr. 287
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.d pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīvas 16., 21. un 49.a pantā 
minētajos gadījumos uzņēmēja dalībvalsts 
pieņem lēmumu par Eiropas profesionālās 
kartes apstiprināšanu saskaņā ar 1. punktu 
viena mēneša laikā, sākot no datuma, kad 
ir saņemta izcelsmes dalībvalsts nosūtītā 
Eiropas profesionālā karte. Pamatotu šaubu 
gadījumā uzņēmēja dalībvalsts var 
izcelsmes dalībvalstij pieprasīt papildu 
informāciju. Šis pieprasījums neaptur 
viena mēneša perioda uzskaiti.

2. Direktīvas 16., 21. un 49.a pantā 
minētajos gadījumos uzņēmēja dalībvalsts 
pieņem lēmumu par Eiropas profesionālās 
kartes apstiprināšanu saskaņā ar 1. punktu 
piecu nedēļu laikā, sākot no datuma, kad ir 
saņemta izcelsmes dalībvalsts nosūtītā 
Eiropas profesionālā karte. Pamatotu šaubu 
gadījumā uzņēmēja dalībvalsts var 
izcelsmes dalībvalstij pieprasīt papildu 
informāciju. Šis pieprasījums aptur perioda 
uzskaiti un laiku ne ilgāku par trīs 
nedēļām.

Or. de

Grozījums Nr. 288
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.d pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīvas 16., 21. un 49.a pantā 
minētajos gadījumos uzņēmēja dalībvalsts 
pieņem lēmumu par Eiropas profesionālās
kartes apstiprināšanu saskaņā ar 1. punktu 
viena mēneša laikā, sākot no datuma, kad 
ir saņemta izcelsmes dalībvalsts nosūtītā 
Eiropas profesionālā karte. Pamatotu šaubu 
gadījumā uzņēmēja dalībvalsts var 
izcelsmes dalībvalstij pieprasīt papildu 
informāciju. Šis pieprasījums neaptur viena 
mēneša perioda uzskaiti.

2. Direktīvas 16., 21. un 49.a pantā 
minētajos gadījumos uzņēmēja dalībvalsts 
pieņem lēmumu par Eiropas profesionālās 
kartes apstiprināšanu saskaņā ar 1. punktu 
4.d panta 5. punktā (jauns) noteiktajā 
termiņā, sākot no datuma, kad ir saņemta 
izcelsmes dalībvalsts nosūtītā Eiropas 
profesionālā karte. Pamatotu šaubu 
gadījumā uzņēmēja dalībvalsts var 
izcelsmes dalībvalstij pieprasīt papildu 
informāciju. Šis pieprasījums neaptur 
4.d panta 5. punktā (jauns) noteiktā
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perioda uzskaiti.

Or. en

Grozījums Nr. 289
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EG
4.d pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīvas 16., 21. un 49.a pantā 
minētajos gadījumos uzņēmēja dalībvalsts 
pieņem lēmumu par Eiropas profesionālās 
kartes apstiprināšanu saskaņā ar 1. punktu 
viena mēneša laikā, sākot no datuma, kad 
ir saņemta izcelsmes dalībvalsts nosūtītā 
Eiropas profesionālā karte. Pamatotu šaubu 
gadījumā uzņēmēja dalībvalsts var 
izcelsmes dalībvalstij pieprasīt papildu 
informāciju. Šis pieprasījums neaptur 
viena mēneša perioda uzskaiti.

2. Piecu dienu laikā uzņēmēja dalībvalsts 
pretendentam apstiprina Eiropas 
profesionālās kartes apstiprināšanas 
pieteikuma saņemšanu. Direktīvas 16., 21. 
un 49.a pantā minētajos gadījumos 
uzņēmēja dalībvalsts pieņem lēmumu par 
Eiropas profesionālās kartes apstiprināšanu 
saskaņā ar 1. punktu piecu nedēļu laikā, 
sākot no datuma, kad ir saņemta izcelsmes 
dalībvalsts nosūtītā Eiropas profesionālā 
karte. Pamatotu šaubu gadījumā uzņēmēja 
dalībvalsts var izcelsmes dalībvalstij 
pieprasīt papildu informāciju.

Or. de

Grozījums Nr. 290
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
COM(2011) 883
4.d pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Direktīvas 7. panta 4. punktā un 
14. pantā minētajos gadījumos uzņēmēja 
dalībvalsts divu mēnešu laikā, sākot no 

3. Direktīvas 7. panta 4. punktā un 
14. pantā minētajos gadījumos uzņēmēja 
dalībvalsts divu mēnešu laikā, sākot no 
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datuma, kad no izcelsmes dalībvalsts ir 
saņemts Eiropas profesionālas kartes 
apstiprinājums, pieņem lēmumu par to, vai 
atzīt saņēmēja kvalifikācijas vai piemērot 
viņam kompensācijas pasākumus. 
Pamatotu šaubu gadījumā uzņēmēja 
dalībvalsts var izcelsmes dalībvalstij 
pieprasīt papildu informāciju. Šis 
pieprasījums neaptur divu mēneša perioda 
uzskaiti.

datuma, kad no izcelsmes dalībvalsts ir 
saņemts Eiropas profesionālas kartes 
projekts, pieņem lēmumu par to, vai izdot 
Eiropas profesionālo karti jeb vai
attiecīgajam profesionālim piemērot 
kompensācijas pasākumus. Pamatotu šaubu
gadījumā uzņēmēja dalībvalsts var 
izcelsmes dalībvalstij pieprasīt papildu 
informāciju. Šis pieprasījums neaptur divu 
mēnešu perioda uzskaiti.

Or. en

Grozījums Nr. 291
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.d pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Direktīvas 7. panta 4. punktā un 
14. pantā minētajos gadījumos uzņēmēja 
dalībvalsts divu mēnešu laikā, sākot no 
datuma, kad no izcelsmes dalībvalsts ir 
saņemts Eiropas profesionālas kartes 
apstiprinājums, pieņem lēmumu par to, vai 
atzīt saņēmēja kvalifikācijas vai piemērot 
viņam kompensācijas pasākumus. 
Pamatotu šaubu gadījumā uzņēmēja 
dalībvalsts var izcelsmes dalībvalstij 
pieprasīt papildu informāciju. Šis 
pieprasījums neaptur divu mēneša perioda 
uzskaiti.

3. Direktīvas 7. panta 4. punktā un 
14. pantā minētajos gadījumos uzņēmēja 
dalībvalsts divpadsmit nedēļu laikā, sākot 
no datuma, kad no izcelsmes dalībvalsts ir 
saņemta Eiropas profesionālā karte, 
pieņem lēmumu par to, vai atzīt saņēmēja 
kvalifikācijas vai piemērot viņam 
kompensācijas pasākumus. Pamatotu šaubu 
gadījumā uzņēmēja dalībvalsts var 
izcelsmes dalībvalstij pieprasīt papildu 
informāciju. Šis pieprasījums neaptur 
divpadsmit nedēļu perioda uzskaiti.

Or. de

Grozījums Nr. 292
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
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Direktīva 2005/36/EK

4.d pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Direktīvas 7. panta 4. punktā un 
14. pantā minētajos gadījumos uzņēmēja 
dalībvalsts divu mēnešu laikā, sākot no 
datuma, kad no izcelsmes dalībvalsts ir 
saņemts Eiropas profesionālas kartes 
apstiprinājums, pieņem lēmumu par to, vai 
atzīt saņēmēja kvalifikācijas vai piemērot 
viņam kompensācijas pasākumus. 
Pamatotu šaubu gadījumā uzņēmēja 
dalībvalsts var izcelsmes dalībvalstij 
pieprasīt papildu informāciju. Šis 
pieprasījums neaptur divu mēneša 
perioda uzskaiti.

3. Direktīvas 7. panta 4. punktā un 
14. pantā minētajos gadījumos uzņēmēja 
dalībvalsts astoņu nedēļu laikā, sākot no 
datuma, kad no izcelsmes dalībvalsts ir 
saņemts Eiropas profesionālas kartes 
apstiprinājums, pieņem lēmumu par to, vai 
atzīt saņēmēja kvalifikācijas vai piemērot 
viņam kompensācijas pasākumus. 
Pamatotu šaubu gadījumā uzņēmēja 
dalībvalsts var izcelsmes dalībvalstij 
pieprasīt papildu informāciju. Ja šā 
pieprasījuma pamatā ir praktiski, tehniski 
vai organizatoriski apsvērumi, iepriekš 
minēto astoņu nedēļu periodu var 
pagarināt vēl par divām nedēļām ar 
nosacījumu, ka profesionāli par to 
pienācīgi informē.

Or. fr

Grozījums Nr. 293
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.d pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Direktīvas 7. panta 4. punktā un 
14. pantā minētajos gadījumos uzņēmēja 
dalībvalsts divu mēnešu laikā, sākot no 
datuma, kad no izcelsmes dalībvalsts ir 
saņemts Eiropas profesionālas kartes 
apstiprinājums, pieņem lēmumu par to, vai 
atzīt saņēmēja kvalifikācijas vai piemērot 
viņam kompensācijas pasākumus. 
Pamatotu šaubu gadījumā uzņēmēja 
dalībvalsts var izcelsmes dalībvalstij 

3. Direktīvas 7. panta 4. punktā un 
14. pantā minētajos gadījumos uzņēmēja 
dalībvalsts astoņu nedēļu laikā, sākot no 
datuma, kad no izcelsmes dalībvalsts ir 
saņemts Eiropas profesionālas kartes 
apstiprinājums, pieņem lēmumu par to, vai 
atzīt saņēmēja kvalifikācijas vai piemērot 
viņam kompensācijas pasākumus. 
Pamatotu šaubu gadījumā uzņēmēja 
dalībvalsts var izcelsmes dalībvalstij 
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pieprasīt papildu informāciju. Šis 
pieprasījums neaptur divu mēneša perioda 
uzskaiti.

pieprasīt papildu informāciju. Šis 
pieprasījums aptur perioda uzskaiti uz 
laiku ne ilgāku par trīs nedēļām.

Or. de

Grozījums Nr. 294
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.d pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Direktīvas 7. panta 4. punktā un 
14. pantā minētajos gadījumos uzņēmēja 
dalībvalsts divu mēnešu laikā, sākot no 
datuma, kad no izcelsmes dalībvalsts ir 
saņemts Eiropas profesionālas kartes 
apstiprinājums, pieņem lēmumu par to, vai 
atzīt saņēmēja kvalifikācijas vai piemērot 
viņam kompensācijas pasākumus. 
Pamatotu šaubu gadījumā uzņēmēja 
dalībvalsts var izcelsmes dalībvalstij 
pieprasīt papildu informāciju. Šis 
pieprasījums neaptur divu mēneša perioda 
uzskaiti.

3. Direktīvas 7. panta 4. punktā un 
14. pantā minētajos gadījumos uzņēmēja 
dalībvalsts 4.d panta 5. punktā (jauns) 
noteiktajā periodā, sākot no datuma, kad 
no izcelsmes dalībvalsts ir saņemts Eiropas 
profesionālas kartes apstiprinājums, 
pieņem lēmumu par to, vai atzīt saņēmēja 
kvalifikācijas vai piemērot viņam 
kompensācijas pasākumus. Pamatotu šaubu 
gadījumā uzņēmēja dalībvalsts var 
izcelsmes dalībvalstij pieprasīt papildu 
informāciju. Šis pieprasījums neaptur 
4.d panta 5. punktā (jauns) noteiktā
perioda uzskaiti.

Or. en

Grozījums Nr. 295
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.d pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Direktīvas 7. panta 4. punktā un 
14. pantā minētajos gadījumos uzņēmēja 
dalībvalsts divu mēnešu laikā, sākot no 
datuma, kad no izcelsmes dalībvalsts ir 
saņemts Eiropas profesionālas kartes 
apstiprinājums, pieņem lēmumu par to, vai 
atzīt saņēmēja kvalifikācijas vai piemērot 
viņam kompensācijas pasākumus. 
Pamatotu šaubu gadījumā uzņēmēja 
dalībvalsts var izcelsmes dalībvalstij 
pieprasīt papildu informāciju. Šis 
pieprasījums neaptur divu mēneša perioda 
uzskaiti.

3. Direktīvas 7. panta 4. punktā un 
14. pantā minētajos gadījumos uzņēmēja 
dalībvalsts astoņu nedēļu laikā, sākot no 
datuma, kad no izcelsmes dalībvalsts ir 
saņemts Eiropas profesionālas kartes 
apstiprinājums, pieņem lēmumu par to, vai 
atzīt saņēmēja kvalifikācijas vai piemērot 
viņam kompensācijas pasākumus. 
Pamatotu šaubu gadījumā uzņēmēja 
dalībvalsts var izcelsmes dalībvalstij 
pieprasīt papildu informāciju. Attiecībā uz 
veselības aprūpes profesijām šis 
pieprasījums var uz divām nedēļām 
apturēt astoņu nedēļu perioda uzskaiti.
Izcelsmes dalībvalsts sniedz atbildi vienas 
nedēļas laikā.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu sistēmas pienācīgu darbību, sistēmas ieviešanas pirmajā posmā būtu 
jāpagarina ar veselības aprūpes profesijām saistīto pieprasījumu izskatīšanas termiņi. Būtu 
jānosaka pienākums izcelsmes dalībvalstij īsā laikā atbildēt uz uzņēmējas dalībvalsts 
pieprasījumu, un pamatotu šaubu gadījumā uz divām nedēļām būtu jāaptur astoņu nedēļu 
perioda uzskaite.

Grozījums Nr. 296
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.d pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Direktīvas 7. panta 4. punktā un 
14. pantā minētajos gadījumos uzņēmēja 
dalībvalsts divu mēnešu laikā, sākot no 
datuma, kad no izcelsmes dalībvalsts ir 
saņemts Eiropas profesionālas kartes 
apstiprinājums, pieņem lēmumu par to, vai 

3. Direktīvas 7. panta 4. punktā un 
14. pantā minētajos gadījumos uzņēmēja 
dalībvalsts astoņu nedēļu laikā, sākot no 
datuma, kad no izcelsmes dalībvalsts ir 
saņemts Eiropas profesionālas kartes 
apstiprinājums, pieņem lēmumu par to, vai 



PE489.001v01-00 28/88 AM\916300LV.doc

LV

atzīt saņēmēja kvalifikācijas vai piemērot 
viņam kompensācijas pasākumus. 
Pamatotu šaubu gadījumā uzņēmēja 
dalībvalsts var izcelsmes dalībvalstij 
pieprasīt papildu informāciju. Šis 
pieprasījums neaptur divu mēneša 
perioda uzskaiti.

atzīt saņēmēja kvalifikācijas vai piemērot 
viņam kompensācijas pasākumus. 
Pamatotu šaubu gadījumā uzņēmēja 
dalībvalsts var izcelsmes dalībvalstij 
pieprasīt papildu informāciju.

Or. de

Grozījums Nr. 297
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.d pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja uzņēmēja dalībvalsts nepieņem 
lēmumu 2. un 3. punktā noteiktajos 
termiņos vai nepieprasa papildu 
informāciju viena mēneša laikā pēc 
Eiropas profesionālās kartes saņemšanas 
no izcelsmes dalībvalsts, uzskata, ka 
uzņēmēja dalībvalsts ir apstiprinājusi 
Eiropas profesionālo karti un ka šī karte 
apliecina attiecīgās reglamentētās
profesijas profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu uzņēmējā dalībvalstī.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šiem ierosinātajiem noteikumiem būs neparedzamas un tālejošas sekas.

Grozījums Nr. 298
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja uzņēmēja dalībvalsts nepieņem 
lēmumu 2. un 3. punktā noteiktajos 
termiņos vai nepieprasa papildu 
informāciju viena mēneša laikā pēc 
Eiropas profesionālās kartes saņemšanas 
no izcelsmes dalībvalsts, uzskata, ka 
uzņēmēja dalībvalsts ir apstiprinājusi 
Eiropas profesionālo karti un ka šī karte 
apliecina attiecīgās reglamentētās 
profesijas profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu uzņēmējā dalībvalstī.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Vispārējās drošības apsvērumu dēļ pantu par šķietamu atzīšanu svītro.

Grozījums Nr. 299
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
2011/0435(COD)
4.d pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja uzņēmēja dalībvalsts nepieņem 
lēmumu 2. un 3. punktā noteiktajos 
termiņos vai nepieprasa papildu 
informāciju viena mēneša laikā pēc 
Eiropas profesionālās kartes saņemšanas 
no izcelsmes dalībvalsts, uzskata, ka 
uzņēmēja dalībvalsts ir apstiprinājusi 
Eiropas profesionālo karti un ka šī karte 
apliecina attiecīgās reglamentētās 
profesijas profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu uzņēmējā dalībvalstī.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 300
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.d pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja uzņēmēja dalībvalsts nepieņem 
lēmumu 2. un 3. punktā noteiktajos
termiņos vai nepieprasa papildu 
informāciju viena mēneša laikā pēc 
Eiropas profesionālās kartes saņemšanas 
no izcelsmes dalībvalsts, uzskata, ka 
uzņēmēja dalībvalsts ir apstiprinājusi 
Eiropas profesionālo karti un ka šī karte 
apliecina attiecīgās reglamentētās 
profesijas profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu uzņēmējā dalībvalstī.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 301
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.d pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja uzņēmēja dalībvalsts nepieņem 
lēmumu 2. un 3. punktā noteiktajos 
termiņos vai nepieprasa papildu 
informāciju viena mēneša laikā pēc 
Eiropas profesionālās kartes saņemšanas 
no izcelsmes dalībvalsts, uzskata, ka 

svītrots
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uzņēmēja dalībvalsts ir apstiprinājusi 
Eiropas profesionālo karti un ka šī karte 
apliecina attiecīgās reglamentētās 
profesijas profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu uzņēmējā dalībvalstī.

Or. fi

Pamatojums

Lēmuma par atzīšanu novēlota pieņemšana var radīt risku, ka patērētāji izmanto veselības 
aprūpes pakalpojumus, kas apdraud viņu dzīvību vai veselību.

Grozījums Nr. 302
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.d pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja uzņēmēja dalībvalsts nepieņem 
lēmumu 2. un 3. punktā noteiktajos 
termiņos vai nepieprasa papildu 
informāciju viena mēneša laikā pēc 
Eiropas profesionālās kartes saņemšanas 
no izcelsmes dalībvalsts, uzskata, ka 
uzņēmēja dalībvalsts ir apstiprinājusi 
Eiropas profesionālo karti un ka šī karte 
apliecina attiecīgās reglamentētās 
profesijas profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu uzņēmējā dalībvalstī.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sk. 4.d panta 7. punktu.

Grozījums Nr. 303
Emma McClarkin
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
COM(2011) 883
4.d pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja uzņēmēja dalībvalsts nepieņem 
lēmumu 2. un 3. punktā noteiktajos 
termiņos vai nepieprasa papildu 
informāciju viena mēneša laikā pēc Eiropas 
profesionālās kartes saņemšanas no 
izcelsmes dalībvalsts, uzskata, ka uzņēmēja 
dalībvalsts ir apstiprinājusi Eiropas 
profesionālo karti un ka šī karte apliecina 
attiecīgās reglamentētās profesijas 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 
uzņēmējā dalībvalstī.

5. Ja uzņēmēja dalībvalsts nepieņem 
lēmumu 2. un 3. punktā noteiktajos 
termiņos vai nepieprasa papildu 
informāciju viena mēneša laikā pēc Eiropas 
profesionālās kartes saņemšanas no 
izcelsmes dalībvalsts, uzskata, ka uzņēmēja 
dalībvalsts uz laiku ir apstiprinājusi 
Eiropas profesionālo karti un ka šī karte 
apliecina attiecīgās reglamentētās 
profesijas profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu uzņēmējā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 304
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.d pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja uzņēmēja dalībvalsts nepieņem 
lēmumu 2. un 3. punktā noteiktajos 
termiņos vai nepieprasa papildu 
informāciju viena mēneša laikā pēc 
Eiropas profesionālās kartes saņemšanas 
no izcelsmes dalībvalsts, uzskata, ka 
uzņēmēja dalībvalsts ir apstiprinājusi 
Eiropas profesionālo karti un ka šī karte 
apliecina attiecīgās reglamentētās 
profesijas profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu uzņēmējā dalībvalstī.

5. Uzņēmēja dalībvalsts apstiprina 
Eiropas profesionālās kartes 
apstiprinājuma pieteikuma saņemšanu 
piecu darba dienu laikā. Ja uzņēmēja 
dalībvalsts nepieņem lēmumu 2. un 
3. punktā noteiktajos termiņos vai 
nepieprasa papildu informāciju piecu 
nedēļu laikā pēc Eiropas profesionālās 
kartes saņemšanas no izcelsmes 
dalībvalsts, uzskata, ka uzņēmēja 
dalībvalsts ir apstiprinājusi Eiropas 
profesionālo karti un ka šī karte apliecina 
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attiecīgās reglamentētās profesijas 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 
uzņēmējā dalībvalstī. Šāda kvalifikāciju 
atzīšana klusuciešot nav uzskatāma par 
tiesību praktizēt automātisku atzīšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 305
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.d pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja uzņēmēja dalībvalsts nepieņem 
lēmumu 2. un 3. punktā noteiktajos 
termiņos vai nepieprasa papildu 
informāciju viena mēneša laikā pēc Eiropas 
profesionālās kartes saņemšanas no 
izcelsmes dalībvalsts, uzskata, ka uzņēmēja 
dalībvalsts ir apstiprinājusi Eiropas 
profesionālo karti un ka šī karte apliecina 
attiecīgās reglamentētās profesijas 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 
uzņēmējā dalībvalstī.

5. Uzņēmēja dalībvalsts apstiprina 
Eiropas profesionālās kartes 
apstiprinājuma pieteikuma saņemšanu 
piecu dienu laikā IMI sistēmā. Ja 
uzņēmēja dalībvalsts nepieņem lēmumu 
2. un 3. punktā noteiktajos termiņos vai 
nepieprasa papildu informāciju viena 
mēneša laikā pēc Eiropas profesionālās 
kartes saņemšanas no izcelsmes 
dalībvalsts, uzskata, ka uzņēmēja 
dalībvalsts ir apstiprinājusi Eiropas 
profesionālo karti un ka šī karte apliecina 
attiecīgās reglamentētās profesijas 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 
uzņēmējā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 306
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
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Direktīva 2005/36/EK

4.d pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja uzņēmēja dalībvalsts nepieņem 
lēmumu 2. un 3. punktā noteiktajos 
termiņos vai nepieprasa papildu 
informāciju viena mēneša laikā pēc 
Eiropas profesionālās kartes saņemšanas 
no izcelsmes dalībvalsts, uzskata, ka 
uzņēmēja dalībvalsts ir apstiprinājusi 
Eiropas profesionālo karti un ka šī karte 
apliecina attiecīgās reglamentētās 
profesijas profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu uzņēmējā dalībvalstī.

5. Uzņēmēja dalībvalsts apstiprina 
Eiropas profesionālās kartes 
apstiprinājuma pieteikuma saņemšanu 
piecu dienu laikā. Ja uzņēmēja dalībvalsts 
nepieņem lēmumu 2. un 3. punktā 
noteiktajos termiņos vai nepieprasa papildu 
informāciju piecu nedēļu laikā pēc Eiropas 
profesionālās kartes saņemšanas no 
izcelsmes dalībvalsts, uzskata, ka uzņēmēja 
dalībvalsts ir apstiprinājusi Eiropas 
profesionālo karti un ka šī karte apliecina 
attiecīgās reglamentētās profesijas 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 
uzņēmējā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 307
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.d pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja uzņēmēja dalībvalsts nepieņem 
lēmumu 2. un 3. punktā noteiktajos 
termiņos vai nepieprasa papildu 
informāciju viena mēneša laikā pēc
Eiropas profesionālās kartes saņemšanas 
no izcelsmes dalībvalsts, uzskata, ka 
uzņēmēja dalībvalsts ir apstiprinājusi 
Eiropas profesionālo karti un ka šī karte 
apliecina attiecīgās reglamentētās 
profesijas profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu uzņēmējā dalībvalstī.

5. Uzņēmēja dalībvalsts apstiprina Eiropas 
profesionālās kartes apstiprinājuma 
pieteikuma saņemšanu piecu dienu laikā.
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Or. cs

Pamatojums

Uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes pienākums ir atzīšanas procesa laikā sazināties 
ar pretendentu, gan informējot pretendentu par atzīšanu, gan arī attiecīgā gadījumā apturot 
procedūru un pieprasot papildu informāciju.

Grozījums Nr. 308
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja uzņēmēja dalībvalsts nepieņem 
lēmumu 2. un 3. punktā noteiktajos 
termiņos vai nepieprasa papildu 
informāciju viena mēneša laikā pēc 
Eiropas profesionālās kartes saņemšanas 
no izcelsmes dalībvalsts, uzskata, ka 
uzņēmēja dalībvalsts ir apstiprinājusi 
Eiropas profesionālo karti un ka šī karte 
apliecina attiecīgās reglamentētās 
profesijas profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu uzņēmējā dalībvalstī.

5. Ja uzņēmēja dalībvalsts nepieņem 
lēmumu 2. un 3. punktā noteiktajos 
termiņos pēc Eiropas profesionālās kartes 
saņemšanas no izcelsmes dalībvalsts, 
uzskata, ka uzņēmēja dalībvalsts ir 
apstiprinājusi Eiropas profesionālo karti un 
ka šī karte apliecina attiecīgās 
reglamentētās profesijas profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanu uzņēmējā 
dalībvalstī. Ja uzņēmēja dalībvalsts 
pieprasa papildu informāciju, 
pieprasījums aptur perioda uzskaiti, taču 
šāds pārtraukums nevar būt ilgāks par 
četrām nedēļām.

Or. de

Grozījums Nr. 309
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK 

4.d pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja uzņēmēja dalībvalsts nepieņem 
lēmumu 2. un 3. punktā noteiktajos 
termiņos vai nepieprasa papildu 
informāciju viena mēneša laikā pēc 
Eiropas profesionālās kartes saņemšanas 
no izcelsmes dalībvalsts, uzskata, ka 
uzņēmēja dalībvalsts ir apstiprinājusi 
Eiropas profesionālo karti un ka šī karte 
apliecina attiecīgās reglamentētās 
profesijas profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu uzņēmējā dalībvalstī.

5. Ja uzņēmēja dalībvalsts nepieņem 
lēmumu 2. un 3. punktā noteiktajos 
termiņos vai nepieprasa papildu 
informāciju saprātīgā laikposmā pēc 
Eiropas profesionālās kartes saņemšanas 
no izcelsmes dalībvalsts, uzskata, ka 
uzņēmēja dalībvalsts ir apstiprinājusi 
Eiropas profesionālo karti uz laikposmu, 
kas nepārsniedz divus gadus, un ka šī 
karte apliecina attiecīgās reglamentētās 
profesijas profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu uzņēmējā dalībvalstī.

Or. it

Grozījums Nr. 310
Franz Obermayr

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.d pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja uzņēmēja dalībvalsts nepieņem 
lēmumu 2. un 3. punktā noteiktajos 
termiņos vai nepieprasa papildu 
informāciju viena mēneša laikā pēc 
Eiropas profesionālās kartes saņemšanas 
no izcelsmes dalībvalsts, uzskata, ka 
uzņēmēja dalībvalsts ir apstiprinājusi 
Eiropas profesionālo karti un ka šī karte 
apliecina attiecīgās reglamentētās 
profesijas profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu uzņēmējā dalībvalstī.

5. Ja uzņēmēja dalībvalsts nepieņem 
lēmumu noteiktajos termiņos vai
nepieprasa papildu informāciju trīs mēnešu
laikā pēc Eiropas profesionālās kartes 
saņemšanas no izcelsmes dalībvalsts, 
uzskata, ka uzņēmēja dalībvalsts ir 
apstiprinājusi Eiropas profesionālo karti un 
ka šī karte apliecina attiecīgās 
reglamentētās profesijas profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanu uzņēmējā 
dalībvalstī. Taču Direktīvai 98/5/ES par 
advokāta profesionālo darbību un 
Direktīvai 77/249/EEK par advokātu 
pakalpojumiem būtu jāprevalē pār šiem 
noteikumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 311
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Noteikumi, kas minēti 4.d panta 
5. punkta 1. teikumā, nav piemērojami 
profesijām, kas saistītas ar pacientu 
drošību.

Or. de

Grozījums Nr. 312
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Direktīvas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 5. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK

4.d pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Ja profesija vai apmācība, kas 
vajadzīga, lai iegūtu šo profesiju, 
izcelsmes dalībvalstī netiek regulēta, šīs 
dalībvalsts kompetentā iestāde pēc 
iespējas pārbauda, vai pretendents ir 
likumīga juridiskā persona un vai 
iesniegtie dokumenti ir autentiski un 
pilnīgi.

Or. fi

Grozījums Nr. 313
Emilie Turunen
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Direktīvas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 5. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK

4.d pants – 8. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja pastāv svarīgi iemesli, kas attiecas uz 
sabiedrības interesēm, dalībvalstis šā 
panta noteikumus var piemērot 
pakalpojumu pagaidu sniegšanai 
profesijās, uz kurām neattiecas 7. panta 
4. punkta noteikumi. Šim pasākumam 
jābūt pamatotam, samērīgam un 
nediskriminējošam. Dalībvalstīm visi 
lēmumi būtu jāpaziņo Komisijai, kas tos 
dara publiski pieejamus.

Or. en

Grozījums Nr. 314
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.e pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 315
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.e pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Izcelsmes dalībvalsts un uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes laikus 
atjaunina atbilstīgo IMI dokumentu ar 
informāciju par disciplinārpārkāpumu vai 
par piemērotām kriminālsankcijām, vai par 
citiem nopietniem un īpašiem apstākļiem, 
tostarp par lēmumiem, kas pieņemti 
saskaņā ar 56.a pantu, kas varētu ietekmēt 
Eiropas profesionālās kartes turētāja 
darbību veikšanu atbilstīgi šai direktīvai. 
Šādi atjauninājumi ietver vairs 
nevajadzīgas informācijas dzēšanu. Eiropas 
profesionālās kartes turētājs un 
kompetentās iestādes, kas iesaistītas 
atbilstīgajā IMI dokumentā, tiek informētas 
par visiem attiecīgo kompetento iestāžu 
veiktajiem atjauninājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 316
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.e pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Izcelsmes dalībvalsts un uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes laikus 
atjaunina atbilstīgo IMI dokumentu ar 
informāciju, kas balstīta uz tiesas vai 
kompetentās iestādes iepriekš pieņemtu 
lēmumu, ar ko profesionālim aizliedz 
strādāt savā profesijā, par 
disciplinārpārkāpumu vai par piemērotām 
kriminālsankcijām, vai par citiem 
nopietniem un īpašiem apstākļiem, kas 
varētu ietekmēt Eiropas profesionālās 
kartes turētāja darbību veikšanu atbilstīgi 
šai direktīvai. Šādi atjauninājumi ietver 
informācijas dzēšanu, ciktāl tā vajadzīga, 
lai saņēmējiestāde varētu atbilstīgi 
rīkoties, vai ja aizliegums vairs nav spēkā. 
Eiropas profesionālās kartes turētājs un 
kompetentās iestādes, kas iesaistītas 
atbilstīgajā IMI dokumentā, tiek informētas 
par visiem attiecīgo kompetento iestāžu 
veiktajiem atjauninājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 317
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 5. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK

4.e pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šādu atjauninājumu saturs būtu 
jāierobežo līdz šādai informācijai: 
a) profesionālim ir vai nav aizliegts 
strādāt savā profesijā; b) aizliegums 
noteikts uz laiku vai pastāvīgi; 
c) aizlieguma piemērošanas laikposms; 
d) identificējoša informācija par 
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kompetento iestādi, kas pieņem lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 318
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.e pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piekļuve informācijai IMI dokumentā ir 
ierobežota, un tai var piekļūt tikai 
izcelsmes dalībvalsts un uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes, kā arī 
Eiropas profesionālās kartes turētājs
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 95/46/EK (**).

2. Piekļuve informācijai IMI dokumentā ir 
ierobežota, un tai var piekļūt tikai 
izcelsmes dalībvalsts un uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 95/46/EK (**).

Or. de

Pamatojums

Iekšējā tirgus informācijas sistēma ir instruments, kas paredzēts iestāžu savstarpējai saziņai. 
Trešo pušu, piemēram, pieprasījuma iesniedzēju piekļuve IMI sistēmai nav pieļaujama. Skatīt 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumu.

Grozījums Nr. 319
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Eiropas profesionālajā kartē ietver tikai 
to informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu 
tās turētāja tiesības darboties profesijā, par 
kuru šī karte ir izdota, proti, vārdu, 

4. Eiropas profesionālajā kartē ietver tikai 
to informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu 
tās turētāja tiesības darboties profesijā, par 
kuru šī karte ir izdota, proti, vārdu, 
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uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu, 
profesiju, piemērojamo režīmu, iesaistītās 
kompetentās iestādes, kartes numuru, 
drošības nosacījumus un atsauci uz 
identitāti apliecinošu derīgu dokumentu.

uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu, 
profesiju, izglītības apliecinājumu 
(saskaņā ar šīs direktīvas 49.a pantu), 
darba pieredzes apliecinājumu, 
piemērojamo režīmu, iesaistītās 
kompetentās iestādes, kartes numuru, 
drošības nosacījumus un atsauci uz 
identitāti apliecinošu derīgu dokumentu.

Or. de

Grozījums Nr. 320
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.e pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Eiropas profesionālajā kartē ietver tikai 
to informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu 
tās turētāja tiesības darboties profesijā, par 
kuru šī karte ir izdota, proti, vārdu, 
uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu, 
profesiju, piemērojamo režīmu, iesaistītās 
kompetentās iestādes, kartes numuru, 
drošības nosacījumus un atsauci uz 
identitāti apliecinošu derīgu dokumentu.

4. Eiropas profesionālajā kartē ietver tikai 
to informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu 
tās turētāja profesionālo kompetenci un 
tiesības darboties profesijā, par kuru šī 
karte ir izdota, proti, vārdu, uzvārdu, 
dzimšanas datumu un vietu, profesionālās 
kvalifikācijas nosaukumu, piemērojamo 
režīmu, iesaistītās kompetentās iestādes, 
kartes numuru, drošības nosacījumus un 
atsauci uz identitāti apliecinošu derīgu 
dokumentu. 

Or. en

Pamatojums

Eiropas profesionālajā kartē par kartes turētāju ir jāiekļauj tāda informācija, kas lietotājiem 
(potenciālajiem) ir būtiska un vajadzīga. Tādēļ ir svarīgi, lai informācija būtu aprakstošāka.

Grozījums Nr. 321
Bernadette Vergnaud
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.e pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Eiropas profesionālajā kartē ietver tikai 
to informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu 
tās turētāja tiesības darboties profesijā, par 
kuru šī karte ir izdota, proti, vārdu, 
uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu, 
profesiju, piemērojamo režīmu, iesaistītās 
kompetentās iestādes, kartes numuru, 
drošības nosacījumus un atsauci uz 
identitāti apliecinošu derīgu dokumentu.

4. Eiropas profesionālajā kartē ietver tikai 
to informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu 
tās turētāja tiesības darboties profesijā, par 
kuru šī karte ir izdota, proti, vārdu, 
uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu, 
profesiju, kvalifikācijas, piemērojamo 
režīmu, iesaistītās kompetentās iestādes, 
kartes numuru, drošības nosacījumus un 
atsauci uz identitāti apliecinošu derīgu 
dokumentu.

Or. fr

Grozījums Nr. 322
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.e pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 323
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
COM (2011) 883

4.e pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka darba devēji, 
klienti, pacienti un citas ieinteresētās 
personas var pārbaudīt Eiropas 
profesionālās kartes, ko tiem uzrāda tās 
turētājs, autentiskumu un derīgumu, 
neskarot 2. un 3. punktu.

Uzņēmējas dalībvalstis var nodrošināt, ka 
darba devēji, klienti, pacienti un citas 
ieinteresētās personas var pārbaudīt 
Eiropas profesionālās kartes, ko tiem 
uzrāda tās turētājs, autentiskumu un 
derīgumu, neskarot 2. un 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.e pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
norādot piekļuves nosacījumus IMI 
dokumentam, kā arī tehniskos līdzekļus un 
procedūras pirmajā daļā minētās pārbaudes 
veikšanai. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 58. pantā minēto konsultēšanās
procedūru.

Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
norādot piekļuves nosacījumus IMI 
dokumentam, kā arī tehniskos līdzekļus un 
procedūras pirmajā daļā minētās pārbaudes 
veikšanai. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 58. pantā minēto pārbaudes
procedūru.

Or. de

Grozījums Nr. 325
Emilie Turunen
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.e pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
norādot piekļuves nosacījumus IMI 
dokumentam, kā arī tehniskos līdzekļus un 
procedūras pirmajā daļā minētās pārbaudes 
veikšanai. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 58. pantā minēto konsultēšanās
procedūru.

Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
norādot piekļuves nosacījumus IMI 
dokumentam, kā arī tehniskos līdzekļus un 
procedūras pirmajā daļā minētās pārbaudes 
veikšanai. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 58. pantā minēto pārbaudes
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 326
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis pants ir svītrots.

Or. en

Grozījums Nr. 327
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Daļēja piekļuve svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 328
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzņēmējas dalībvalsts kompetentā 
iestāde piešķir daļēju piekļuvi 
profesionālai darbībai tās teritorijā, ja ir 
izpildīti šādi nosacījumi:

svītrots

a) atšķirības starp profesionālo darbību, 
ko likumīgi īsteno izcelsmes dalībvalstī, 
un attiecīgo reglamentēto profesiju 
uzņēmējā dalībvalstī ir tik lielas, ka 
realitātē kompensācijas pasākumu 
piemērošana nozīmētu to, ka 
pretendentam ir jāpabeidz pilna izglītības 
un apmācības programma uzņēmējā 
dalībvalstī, lai tajā pilnībā piekļūtu 
reglamentētajai profesijai;
b) profesionālo darbību var objektīvi 
nošķirt no citām darbībām, kas ietilpst
reglamentētajā profesijā uzņēmējā 
dalībvalstī.
Šā punkta b) apakšpunktā darbību 
uzskata par nošķiramu, ja to uzņēmējā 
dalībvalstī īsteno kā autonomu darbību.

Or. en
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Grozījums Nr. 329
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzņēmējas dalībvalsts kompetentā 
iestāde piešķir daļēju piekļuvi profesionālai 
darbībai tās teritorijā, ja ir izpildīti šādi 
nosacījumi:

1. Uzņēmējas dalībvalsts kompetentā 
iestāde, izvērtējot katru gadījumu 
atsevišķi, piešķir daļēju piekļuvi 
profesionālai darbībai tās teritorijā, ja ir 
izpildīti šādi nosacījumi:

Or. en

Pamatojums

Kompetentajai iestādei daļēja piekļuve būtu jāpiešķir, izvērtējot katru gadījumu. Tas nozīmē, 
ka katrs pieprasījums jāizskata atsevišķi.

Grozījums Nr. 330
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzņēmējas dalībvalsts kompetentā 
iestāde piešķir daļēju piekļuvi profesionālai 
darbībai tās teritorijā, ja ir izpildīti šādi 
nosacījumi:

1. Ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentā 
iestāde piešķir daļēju piekļuvi profesionālai 
darbībai tās teritorijā, jāizpilda šādi 
nosacījumi:

Or. el

Pamatojums

Ar veselības aizsardzību un sabiedrības drošību saistītu apsvērumu, kā arī citu apsvērumu dēļ 
dalībvalstīm jāizvērtē, kurās profesijās tās var atļaut daļēju piekļuvi.
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Grozījums Nr. 331
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzņēmējas dalībvalsts kompetentā 
iestāde piešķir daļēju piekļuvi profesionālai 
darbībai tās teritorijā, ja ir izpildīti šādi 
nosacījumi:

1. Pēc apspriedēm ar ieinteresēto personu 
pārstāvjiem uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentā iestāde piešķir daļēju piekļuvi 
profesionālai darbībai tās teritorijā, ja ir 
izpildīti šādi nosacījumi:

Or. fr

Grozījums Nr. 332
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 333
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 5. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) profesionālis ir pilnībā kvalificēts, lai 
izcelsmes dalībvalstī veiktu profesionālo 
darbību, kurai uzņēmējā dalībvalstī var 
piešķirt daļēju piekļuvi;

Or. en

Pamatojums

Vēl viens nosacījums, kas jāizpilda, lai uzņēmējā dalībvalstī tiktu piešķirta daļēja piekļuve.

Grozījums Nr. 334
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 5. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) profesionālis ir iesniedzis pieteikumu, 
lai saņemtu pilnīgu piekļuvi profesionālai 
darbībai, kas tiek reglamentēta uzņēmējā 
dalībvalstī;

Or. en

Grozījums Nr. 335
Emma McClarkin
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Direktīvas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 5. punkts (jauns)
COM(2011) 883
4.f pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) profesionālis ir pilnībā kvalificēts, lai 
izcelsmes dalībvalstī veiktu profesionālo 
darbību, kurai uzņēmējā dalībvalstī var 
piešķirt daļēju piekļuvi;

Or. en

Grozījums Nr. 336
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 5. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) profesionālis ir pilnībā kvalificēts, lai 
izcelsmes dalībvalstī veiktu profesionālo 
darbību, kurai uzņēmējā dalībvalstī var 
piešķirt daļēju piekļuvi;

Or. fr

Grozījums Nr. 337
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 5. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) daļējas piekļuves piešķiršana 
profesionālai darbībai, kas ietekmē 
sabiedrības veselību, drošību vai veselības 
uzraudzību, neapdraud uzņēmējā 
dalībvalstī parasti piedāvātā pakalpojuma 
kvalitāti.

Or. fr

Grozījums Nr. 338
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) profesionālo darbību var objektīvi 
nošķirt no citām darbībām, kas ietilpst 
reglamentētajā profesijā uzņēmējā 
dalībvalstī.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 339
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.f pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) profesionālo darbību var objektīvi 
nošķirt no citām darbībām, kas ietilpst 
reglamentētajā profesijā uzņēmējā 
dalībvalstī.

svītrots
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Or. de

Pamatojums

Šis noteikums ļautu izcelsmes valstij lemt par profesionālo darbību nošķiršanu uzņēmējā 
valstī, kas ir pretrunā Eiropas Savienības Tiesas sprieduma mērķim, jo šā sprieduma nolūks 
nebija radīt pilnīgi jaunus amatus. Tas arī neveicinātu tiesisko noteiktību, radot ievērojamu 
tiesisko nenoteiktību jo īpaši patērētājiem.

Grozījums Nr. 340
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK
4.f pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta b) apakšpunktā darbību 
uzskata par nošķiramu, ja to uzņēmējā 
dalībvalstī īsteno kā autonomu darbību.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šis noteikums ļautu izcelsmes valstij lemt par profesionālo darbību nošķiršanu uzņēmējā 
valstī, kas ir pretrunā Eiropas Savienības Tiesas sprieduma mērķim, jo šā sprieduma nolūks 
nebija radīt pilnīgi jaunus amatus. Tas arī neveicinātu tiesisko noteiktību, radot ievērojamu 
tiesisko nenoteiktību jo īpaši patērētājiem.

Grozījums Nr. 341
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta b) apakšpunktā darbību 
uzskata par nošķiramu, ja to uzņēmējā 

svītrots
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dalībvalstī īsteno kā autonomu darbību.

Or. de

Grozījums Nr. 342
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta b) apakšpunktā darbību 
uzskata par nošķiramu, ja to uzņēmējā 
dalībvalstī īsteno kā autonomu darbību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 343
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 1. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta b) apakšpunktā darbību uzskata 
par nošķiramu, ja to uzņēmējā dalībvalstī 
īsteno kā autonomu darbību.

Šā punkta b) apakšpunktā uzņēmējas 
dalībvalsts iestādes darbību uzskata par 
nošķiramu, ja cita starpā uzņēmējā 
dalībvalstī to īsteno kā autonomu darbību.

Or. en

Pamatojums

Lietā C-330/03, jo īpaši sprieduma pamatojuma 37. punktā, Eiropas Kopienu Tiesa ir 
paudusi līdzsvarotāku un ne tik kategorisku nostāju attiecībā pret uzņēmēju dalībvalstu 
lēmumiem.
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Grozījums Nr. 344
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 1. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta b) apakšpunktā darbību uzskata 
par nošķiramu, ja to uzņēmējā dalībvalstī 
īsteno kā autonomu darbību.

Šā punkta b) apakšpunktā darbību uzskata 
par nošķiramu, ja faktiskais pretendents to 
uzņēmējā dalībvalstī īsteno kā autonomu 
darbību.

Or. en

Pamatojums

Daļēju piekļuvi profesionālajai darbībai profesionālim var piešķirt tikai tad, ja attiecīgā 
profesija pastāv pretendenta izcelsmes dalībvalstī (faktiskā darbība). Ar šo grozījumu netiek 
mainīta teksta nozīme, bet tiek precizēts šis nosacījums.

Grozījums Nr. 345
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 1. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta b) apakšpunktā darbību 
uzskata par nošķiramu, ja to uzņēmējā 
dalībvalstī īsteno kā autonomu darbību.

Veicot vispārēju novērtējumu attiecībā uz 
to, vai darbība ir nošķirama, uzņēmējai 
dalībvalstij cita starpā būtu jāņem vērā, 
vai profesionālo darbību var īstenot kā 
autonomu darbību izcelsmes dalībvalstī.

Or. en
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Grozījums Nr. 346
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 347
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 348
Othmar Karas, Andreas Schwab
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar EST spriedumiem „pareiza tiesvedība” var ietvert „svarīgu iemeslu, kas attiecas 
uz vispārējām interesēm”. Notāri un advokāti sniedz lielu ieguldījumu pareizas tiesvedības 
vešanā; būtu jāparedz iespēja dalībvalstīm atteikt daļēju piekļuvi minētajām profesijām.

Grozījums Nr. 349
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Daļēju piekļuvi var nepiešķirt, ja šādu 
noraidījumu pamato svarīgi iemesli, kas 
attiecas uz vispārējām interesēm, ja tas 
nodrošinātu izvirzītā mērķa sasniegšanu un 
ja tas nebūtu plašāks pasākums, nekā 
absolūti vajadzīgs. Daļēja piekļuve 
saskaņā ar 10. panta b) punktu neattiecas 
uz 24., 25., 34., 35. un 44. pantā noteikto 
veselības aprūpes profesiju pārstāvjiem.

Or. de



AM\916300LV.doc 57/88 PE489.001v01-00

LV

Grozījums Nr. 350
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis var atteikt daļējas piekļuves 
principa piemērošanu atsevišķām 
profesijām, ja šādu noraidījumu pamato 
svarīgi iemesli, kas attiecas uz vispārējām 
interesēm, piemēram, veselības aizsardzību 
un sabiedrības drošību, ja tas nodrošinātu 
izvirzītā mērķa sasniegšanu un ja tas 
nebūtu plašāks pasākums, nekā absolūti 
vajadzīgs.

Or. en

Grozījums Nr. 351
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis atsevišķām profesijām var
piešķirt daļēju piekļuvi, ja vien 
noraidījumu nepamato svarīgi iemesli, kas 
attiecas uz vispārējām interesēm, ja tas 
nodrošinātu izvirzītā mērķa sasniegšanu un 
ja tas nebūtu plašāks pasākums, nekā 
absolūti vajadzīgs.

Or. de
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Pamatojums

Tiesiskā noteiktība uzņēmējā dalībvalstī ir prioritāra. Vienlaikus, ņemot vērā kvalificēta 
darbaspēka trūkumu visā ES, kas turpmāko gadu laikā kļūs vēl izteiktāks, dalībvalstis un 
arodbiedrības ir aicinātas izstrādāt koncepciju par to, kā labāk un vienkāršāk nodrošināt 
daļējo piekļuvi.

Grozījums Nr. 352
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Daļēju piekļuvi var nepiešķirt, ja šādu 
noraidījumu pamato svarīgi iemesli, kas 
attiecas uz vispārējām interesēm, 
piemēram, sabiedrības veselību, ja tas 
nodrošinātu izvirzītā mērķa sasniegšanu un 
ja tas nebūtu plašāks pasākums, nekā 
absolūti vajadzīgs. Daļēju piekļuvi 
nepiešķir profesijām, kas nodrošina 
veselības pakalpojumus vai ir citādi 
saistītas ar sabiedrības veselību.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pacientu aizsardzību, daļēju piekļuvi nevajadzētu piešķirt profesionālajai 
darbībai veselības aprūpes jomā.

Grozījums Nr. 353
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Daļēju piekļuvi var nepiešķirt, ja šādu 
noraidījumu pamato svarīgi iemesli, kas 
attiecas uz vispārējām interesēm, 
piemēram, sabiedrības veselība, drošība 
vai attiecīgā gadījumā nepieciešamība pēc 
zināšanām par dalībvalsts kultūras un 
vides mantojumu.

Or. it

Pamatojums

Daļēja piekļuve nav piešķirama profesijām, kuru pārstāvjiem, lai veiktu savus profesionālos 
pienākumus atbilstošā līmenī un izpildītu klientu/patērētāju prasības, jāiegūst atbilstošas 
zināšanas par dalībvalsts kultūras un vides mantojumu.

Grozījums Nr. 354
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
2011/0435(COD)

4.f pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Daļēju piekļuvi nepiešķir profesijām, 
kas nodrošina veselības pakalpojumus vai 
ir citādi saistītas ar sabiedrības veselību.

Or. en

Grozījums Nr. 355
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 356
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
COM(2011) 883
4.f pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 357
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
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Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 358
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Daļēju piekļuvi var nepiešķirt, ja šādu 
noraidījumu pamato svarīgi iemesli, kas 
attiecas uz vispārējām interesēm, kā 
noteikts 3. panta 1. punkta n apakšpunktā 
(jauns), ja tas nodrošinātu izvirzītā mērķa 
sasniegšanu un ja tas nebūtu plašāks 
pasākums, nekā absolūti vajadzīgs.

Or. en

Pamatojums

Jēdziens „svarīgi iemesli, kas attiecas uz vispārējām interesēm” ir labi zināms princips, kas 
ietver ne tikai sabiedrības veselību, bet arī virkni citu apsvērumu. Plašs skaidrojums par to, 
ko ietver jēdziens „svarīgi iemesli, kas attiecas uz vispārējām interesēm", ir iekļauts 
apsvērumu daļā. Tādējādi, ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2011. gada novembra rezolūcijā 
pausto aicinājumu, šie noteikumi nodrošinās tiesisko pamatu, lai dalībvalstis varētu atteikt 
daļēju piekļuvi profesijai tādu iemeslu dēļ, kas attiecas uz sabiedrības veselību.
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Grozījums Nr. 359
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Daļēju piekļuvi var nepiešķirt
V pielikumā minētajām veselības aprūpes 
profesijām, uz kurām attiecas automātiskā 
atzīšana. Turklāt daļēju piekļuvi var 
nepiešķirt, ja šādu noraidījumu pamato 
svarīgi iemesli, kas attiecas uz sabiedrības
interesēm. Šādiem pasākumiem jābūt 
pamatotiem un samērīgiem.

Or. en

Grozījums Nr. 360
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Daļēju piekļuvi nepiešķir veselības 
aprūpes profesijām, kas saistītas ar 
pacientu drošību. Daļēju piekļuvi var 
nepiešķirt, ja šādu noraidījumu pamato 
svarīgi iemesli, kas attiecas uz vispārējām 
interesēm, ja tas nodrošinātu izvirzītā 
mērķa sasniegšanu un ja tas nebūtu plašāks 
pasākums, nekā absolūti vajadzīgs.

Or. de
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Pamatojums

Pacientu drošības apsvērumu dēļ daļēju piekļuvi nevar piešķirt veselības aprūpes profesijām. 
Attiecībā uz veselības aprūpes profesijām, kuras atzīst automātiski, jebkurā gadījumā ir spēkā 
izglītības minimālās prasības, kas noteiktas šajā direktīvā. Daļēja piekļuve šo profesiju 
gadījumā ir pretrunā automātiskās atzīšanas principam.

Grozījums Nr. 361
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Daļēju piekļuvi nepiešķir profesijām, 
kas nodrošina veselības pakalpojumus vai 
ir citādi saistītas ar sabiedrības veselību.

Or. en

Grozījums Nr. 362
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis var atteikt daļējas piekļuves 
principa piemērošanu atsevišķām 
profesijām, ja tās šādu noraidījumu var 
pamatot ar svarīgiem iemesliem, kas 
attiecas uz vispārējām interesēm, ja tas 
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ja tas nebūtu plašāks pasākums, nekā 
absolūti vajadzīgs.

nodrošinātu izvirzītā mērķa sasniegšanu un 
ja tas nebūtu plašāks pasākums, nekā 
absolūti vajadzīgs. Taču šāda veida 
pasākums neliedz kompetentajai iestādei 
īpaši noteiktās situācijās piešķirt daļēju 
piekļuvi profesionālai darbībai, izvērtējot 
katru gadījumu atsevišķi.

Or. fr

Grozījums Nr. 363
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Daļēju piekļuvi var nepiešķirt, ja šādu 
noraidījumu pamato svarīgi iemesli, kas 
attiecas uz vispārējām interesēm, 
piemēram, sabiedrības veselību, ja tas 
nodrošinātu izvirzītā mērķa sasniegšanu un 
ja tas nebūtu plašāks pasākums, nekā 
absolūti vajadzīgs. Kompetentā iestāde pēc 
apspriedēm ar pretendenta, kas vēlas 
panākt profesionālās kvalifikācijas daļēju 
atzīšanu, izcelsmes valsti pienācīgi 
pamato noraidījumu.

Or. es

Grozījums Nr. 364
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 5. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Par visiem šādiem lēmumiem par 
noraidījumu, kas pieņemti, pamatojoties 
uz šā panta 2. punktu, iepriekš tiek 
paziņots Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Lai Komisija varētu nodrošināt šo noteikumu efektīvu īstenošanu, ir svarīgi nodrošināt, lai tā 
būtu informēta par lēmumiem par daļējas piekļuves noraidījumu un noraidījuma iemesliem.

Grozījums Nr. 365
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 5. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Daļēju piekļuvi nepiešķir profesijām, 
uz kurām saskaņā ar III sadaļas III un 
IIIa nodaļu attiecas automātiskā atzīšana.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 366
Mikael Gustafsson
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzņēmējdarbības veikšanas 
pieteikumus uzņēmējā dalībvalstī izskata 
saskaņā ar III sadaļas I un IV nodaļu, ja 
uzņēmējdarbību veiks uzņēmējā 
dalībvalstī.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 367
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pieteikumus par pakalpojumu pagaidu 
sniegšanu uzņēmējā dalībvalstī saistībā ar 
profesionālajām darbībām, kas skar 
sabiedrības veselību un drošību, izskata 
saskaņā ar II sadaļu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 368
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pieteikumus par pakalpojumu pagaidu 
sniegšanu uzņēmējā dalībvalstī saistībā ar 
profesionālajām darbībām, kas skar 
sabiedrības veselību un drošību, izskata 
saskaņā ar II sadaļu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 369
Franz Obermayr

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pieteikumus par pakalpojumu pagaidu 
sniegšanu uzņēmējā dalībvalstī saistībā ar 
profesionālajām darbībām, kas skar 
sabiedrības veselību un drošību, izskata 
saskaņā ar II sadaļu.

4. Pieteikumus par pakalpojumu pagaidu 
sniegšanu uzņēmējā dalībvalstī saistībā ar 
profesionālajām darbībām, kas skar 
sabiedrības veselību un drošību vai pareizu 
tiesvedību, izskata saskaņā ar II sadaļu.

Or. en

Grozījums Nr. 370
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 5. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Piemērojot šā panta 3. un 4. punktu, 
daļēju piekļuvi nevar tieši pieprasīt 
pretendents un daļēja piekļuve būtu 
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jāpiešķir tikai tādā gadījumā, ja atteikta 
kvalifikāciju pilnīga atzīšana.

Or. en

Pamatojums

Kompetentajai iestādei daļējas piekļuves piešķiršanu būtu jāizmanto tikai kā galēju līdzekli. 
Tas nozīmē, ka nevajadzētu paredzēt iespēju tieši pieprasīt daļējas piekļuves piešķiršanu 
profesijai.

Grozījums Nr. 371
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Neskarot 7. panta 4. punkta sesto daļu 
un 52. panta 1. punktu, profesionālo 
darbību īsteno, izmantojot izcelsmes 
dalībvalsts noteikto profesionālo 
nosaukumu, tiklīdz ir piešķirta daļēja 
piekļuve.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 372
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 5. punkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK

4.f pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Daļējas piekļuves piešķiršana 
neattiecas uz praksi, un tādēļ praksei šā 
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panta noteikumus nepiemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 373
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja pakalpojumu sniedzējs pārceļas un ja 
viņš vismaz divus gadus pēdējo 10 gadu 
laikā pirms pakalpojumu sniegšanas, kad šī 
profesija nebija reglamentēta dalībvalstī, 
kurā veic uzņēmējdarbību, ir darbojies šajā 
profesijā vienā vai vairākās dalībvalstīs.

b) ja pakalpojumu sniedzējs pārceļas un ja 
viņš vismaz divus gadus pēdējo 10 gadu 
laikā pirms pakalpojumu sniegšanas, kad šī 
profesija nebija reglamentēta dalībvalstī, 
kurā veic uzņēmējdarbību, ir darbojies šajā 
profesijā vienā vai vairākās citās 
dalībvalstīs ārpus tās dalībvalsts, kurā 
pakalpojumu plānots sniegt.

Or. de

Grozījums Nr. 374
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja pakalpojumu sniedzējs pārceļas un ja 
viņš vismaz divus gadus pēdējo 10 gadu 
laikā pirms pakalpojumu sniegšanas, kad šī 
profesija nebija reglamentēta dalībvalstī, 
kurā veic uzņēmējdarbību, ir darbojies šajā 
profesijā vienā vai vairākās dalībvalstīs.

b) ja pakalpojumu sniedzējs pārceļas un ja 
viņš vismaz divus gadus pēdējo 10 gadu 
laikā pirms pakalpojumu sniegšanas, kad šī 
profesija nebija reglamentēta dalībvalstī, 
kurā veic uzņēmējdarbību, ir darbojies šajā 
profesijā vienā vai vairākās citās 
dalībvalstīs ārpus tās dalībvalsts, kurā 
pakalpojumu plānots sniegt.
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Or. de

Grozījums Nr. 375
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK

5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja pakalpojumu sniedzējs pārceļas un ja 
viņš vismaz divus gadus pēdējo 10 gadu 
laikā pirms pakalpojumu sniegšanas, kad šī 
profesija nebija reglamentēta dalībvalstī, 
kurā veic uzņēmējdarbību, ir darbojies šajā 
profesijā vienā vai vairākās dalībvalstīs.

b) ja pakalpojumu sniedzējs pārceļas un ja 
vismaz divus gadus pēdējo 10 gadu laikā 
pirms pakalpojumu sniegšanas, kad šī 
profesija nebija reglamentēta dalībvalstī, 
kurā veic uzņēmējdarbību, darbība šajā 
profesijā ir bijusi pakalpojumu sniedzēja 
galvenā nodarbošanās vai regulāra 
sezonāla nodarbošanās vienā vai vairākās 
dalībvalstīs.

Or. fr

Grozījums Nr. 376
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
5. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) profesija vai izglītība vai apmācība, pēc 
kuras iegūst šo profesiju, ir reglamentēta;

a) profesija vai izglītība vai apmācība, pēc 
kuras iegūst šo profesiju, ir reglamentēta
uzņēmējā dalībvalstī;

Or. sv

Pamatojums

Paskaidro, kas ir domāts.
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Grozījums Nr. 377
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK

5. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pakalpojumu sniedzējs pavada 
pakalpojumu saņēmēju — ja 
pakalpojumu saņēmēja pastāvīgā 
dzīvesvieta ir dalībvalstī, kurā 
pakalpojumu sniedzējs veic 
uzņēmējdarbību, un profesija nav ietverta 
7. panta 4. punktā minētajā sarakstā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 378
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK

5. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pakalpojumu sniedzējs pavada 
pakalpojumu saņēmēju — ja 
pakalpojumu saņēmēja pastāvīgā 
dzīvesvieta ir dalībvalstī, kurā 
pakalpojumu sniedzējs veic 
uzņēmējdarbību, un profesija nav ietverta 
7. panta 4. punktā minētajā sarakstā.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 379
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
5. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pakalpojumu sniedzējs pavada 
pakalpojumu saņēmēju — ja pakalpojumu 
saņēmēja pastāvīgā dzīvesvieta ir 
dalībvalstī, kurā pakalpojumu sniedzējs 
veic uzņēmējdarbību, un profesija nav 
ietverta 7. panta 4. punktā minētajā 
sarakstā.

b) pakalpojumu sniedzējs pavada 
pakalpojumu saņēmēju — ja pakalpojumu 
saņēmēja pastāvīgā dzīvesvieta ir 
dalībvalstī, kurā pakalpojumu sniedzējs 
veic uzņēmējdarbību, pakalpojums nav ne 
tieši, ne netieši paredzēts saņēmējiem 
pakalpojuma sniegšanas valstī un 
profesija nav ietverta 7. panta 4. punktā 
minētajā sarakstā.

Or. de

Grozījums Nr. 380
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
5. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pakalpojumu sniedzējs pavada 
pakalpojumu saņēmēju — ja pakalpojumu
saņēmēja pastāvīgā dzīvesvieta ir 
dalībvalstī, kurā pakalpojumu sniedzējs
veic uzņēmējdarbību, un profesija nav 
ietverta 7. panta 4. punktā minētajā 
sarakstā.

b) pakalpojumu sniedzējs pavada 
pakalpojumu saņēmēju — ja pakalpojumu
sniedzējs uzņēmējas valsts teritorijā 
pakalpojumu sniedz tikai attiecīgajam 
pakalpojumu saņēmējam un profesija nav 
ietverta 7. panta 4. punktā minētajā 
sarakstā.

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā minēto izņēmumu nevajadzētu ierobežot ar nosacījumu, ka 
pakalpojumu saņēmēja un pakalpojumu sniedzēja pastāvīgā atrašanās vieta ir vienā un tajā 
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pašā valstī. Jo īpaši pierobežu reģionos ceļojumu grupās var būt dažādu tautību pārstāvji, 
piemēram, ceļojumu rīkotājs praktisku iemeslu dēļ var nolīgt ceļojumu vadītāju, kura 
pastāvīgā dzīvesvieta ir citā dalībvalstī nekā ceļojumu grupas dalībniekiem.

Grozījums Nr. 381
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
5. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pakalpojumu sniedzējs pavada 
pakalpojumu saņēmēju — ja 
pakalpojumu saņēmēja pastāvīgā 
dzīvesvieta ir dalībvalstī, kurā 
pakalpojumu sniedzējs veic 
uzņēmējdarbību, un profesija nav ietverta 
7. panta 4. punktā minētajā sarakstā.

b) ja pakalpojums nav ne tieši, ne netieši 
paredzēts saņēmējiem pakalpojuma 
sniegšanas valstī, un profesija nav ietverta 
7. panta 4. punktā minētajā sarakstā.

Or. de

Grozījums Nr. 382
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
5. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pakalpojumu sniedzējs pavada 
pakalpojumu saņēmēju — ja pakalpojumu 
saņēmēja pastāvīgā dzīvesvieta ir 
dalībvalstī, kurā pakalpojumu sniedzējs 
veic uzņēmējdarbību, un profesija nav 
ietverta 7. panta 4. punktā minētajā 
sarakstā.

b) pakalpojumu sniedzējs pavada 
pakalpojumu saņēmēju — ja pakalpojumu 
saņēmēja pastāvīgā dzīvesvieta ir 
dalībvalstī, kurā pakalpojumu sniedzējs 
veic uzņēmējdarbību, un profesija nav 
ietverta 7. panta 4. punktā minētajā 
sarakstā, izņemot, ja pakalpojumus sniedz 
tūristu pavadoņi.
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Or. it

Pamatojums

Esošo formulējumu nevar pievērot tūristu pavadoņa profesijai, jo nav iespējams nodrošināt, 
ka pakalpojumus izmanto tikai pakalpojumu sniedzēja valsts, kurā pakalpojumu sniedzējs veic 
uzņēmējdarbību, valstspiederīgie.

Grozījums Nr. 383
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK
5. pants – 1. punkts – 3. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Taču dalībvalstis attiecībā uz dažām 
profesijām, kas ietekmē sabiedrības 
veselību vai drošību, var turpināt piemērot 
prasību par darbošanos attiecīgajā 
profesijā, ja tās var pamatot šādu prasību 
ar svarīgākiem iemesliem, kas attiecas uz 
sabiedrības interesēm. Dalībvalstis 
iesniedz Komisijai attiecīgo profesiju 
sarastu ne vēlāk kā līdz (ievietojiet 
direktīvas spēkā stāšanās datumu) un 
turpmāk vienu reizi divos gados.

Or. fr

Grozījums Nr. 384
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2005/36/EK

5. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar 
šādu daļu:
„Pakalpojumu pagaidu un neregulāru 
sniegšanu, jo īpaši pakalpojumu 
sniegšanas ilgumu, biežumu, regularitāti 
un nepārtrauktību, izvērtē, katru 
gadījumu izskatot atsevišķi. Pakalpojumu 
sniedzējs nedrīkst sniegt pagaidu un 
neregulārus pakalpojumus uzņēmējā 
dalībvalstī, ja katrā attiecīgajā gadā 
pakalpojumu sniedzēja sniegtie 
pakalpojumi pārsniedz vienu ceturto daļu 
no vidējā pakalpojumu apjoma, ko gadā 
sniedz profesijas pārstāvji, kuri veic 
uzņēmējdarbību uzņēmējā valstī.”

Or. it

Pamatojums

Sniegto pagaidu un neregulāro pakalpojumu apjoms būtu jāizsaka kā procentuālā daļa no 
vidējā pakalpojumu apjoma, ko profesijas pārstāvji sniedz uzņēmējā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 385
Sandra Kalniete

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Pievieno šādu 4. punktu: svītrots
„4. Notāru gadījumā no pakalpojumu 
sniegšanas izslēdz tādu apliecinājuma 
aktu sagatavošanu un tādu 
apliecināšanas darbību īstenošanu, kam 
vajadzīgs uzņēmējas dalībvalsts zīmogs.”

Or. en
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Grozījums Nr. 386
Othmar Karas, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Notāru gadījumā no pakalpojumu 
sniegšanas izslēdz tādu apliecinājuma aktu 
sagatavošanu un tādu apliecināšanas 
darbību īstenošanu, kam vajadzīgs 
uzņēmējas dalībvalsts zīmogs.

4. Notāru gadījumā no pakalpojumu 
sniegšanas izslēdz tādu apliecinājuma aktu 
sagatavošanu un citu apliecināšanas 
darbību vai citu tiesisko funkciju
īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalsts zīmoga izmantošana ir iespējama tikai attiecīgās valsts teritorijā, un to nav 
iespējams paplašināt, pamatojoties uz pakalpojumu sniegšanas brīvību. Ņemot vērā to, ka 
jautājums par apliecinājuma aktu sagatavošanu un to savstarpējo atzīšanu jāregulē, 
pamatojoties uz LESD 81. pantu, ierobežojumus, kas attiecas uz notāriem, reglamentē EST 
spriedumi. „Citas apliecināšanas darbības” ietver legalizācijas darbības un tiesiskās 
funkcijas, ko veic dalībvalsts tiesu iestāžu vārdā.

Grozījums Nr. 387
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Pievieno šādu 4. punktu: svītrots
„4. Notāru gadījumā no pakalpojumu 
sniegšanas izslēdz tādu apliecinājuma 
aktu sagatavošanu un tādu 
apliecināšanas darbību īstenošanu, kam 
vajadzīgs uzņēmējas dalībvalsts zīmogs.”

Or. fr
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Grozījums Nr. 388
Emilie Turunen

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

7. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7a) Pirmo reizi sniedzot pakalpojumus 
reglamentētās profesijās, kurām ir 
ietekme uz sabiedrības interesēm un 
kurām nepiemēro automātisko atzīšanu 
saskaņā ar III sadaļas III nodaļu, 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde 
var pārbaudīt pakalpojumu sniedzēja 
profesionālās kvalifikācijas pirms 
pakalpojumu pirmās sniegšanas reizes. 
Šāda iepriekšēja pārbaude ir iespējama 
tikai tad, ja pārbaudes mērķis ir izvairīties 
no būtiska kaitējuma pakalpojumu 
saņēmēja, pakalpojumu sniedzēja vai 
plašākas sabiedrības veselībai vai drošībai 
pakalpojumu sniedzēja nepietiekamas 
profesionālās kvalifikācijas dēļ un ja tas 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šādam 
nolūkam.

Or. en

Grozījums Nr. 389
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts – i punkts
Direktīva 2005/36/EK

7. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) profesijām drošības un veselības aprūpes e) profesijām drošības un veselības aprūpes 
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nozarē, ja dalībvalsts to prasa no saviem 
pilsoņiem, — liecības par to, ka nav 
piemērota pagaidu vai galīga atstādināšana 
no darbības profesijā, kā arī nav pieņemts 
spriedums krimināllietā;

nozarē vai profesijām, kuras saistītas ar 
ikdienas darbu ar bērniem un jauniešiem, 
ja dalībvalsts to prasa no saviem 
pilsoņiem, — liecības par to, ka nav 
piemērota pagaidu vai galīga atstādināšana 
no darbības profesijā, kā arī nav pieņemts 
spriedums krimināllietā;

Or. en

Grozījums Nr. 390
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
COM(2011) 883
7. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) direktīvas 21. panta 1. punktā minēto 
oficiālo kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu gadījumā un 23., 26., 27., 30., 
33., 33.a, 37., 39. un 43. pantā minēto 
iegūto tiesību sertifikātu gadījumā —
liecības, kas pierāda uzņēmējas dalībvalsts 

valodas zināšanas.

f) attiecībā uz profesijām, kas var ietekmēt 
pacientu drošību — direktīvas 21. panta 
1. punktā minēto oficiālo kvalifikāciju 
apliecinošo dokumentu gadījumā un 23., 
26., 27., 30., 33., 33.a, 37., 39. un 43. pantā 
minēto iegūto tiesību sertifikātu 
gadījumā — liecības, kas pierāda 
uzņēmējas dalībvalsts oficiālās valodas 
vai, ja dalībvalstī ir vairākas oficiālās 
valodas, vienas oficiālās valodas
zināšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 391
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Direktīva 2005/36/EK

7. pants – 2. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) direktīvas 21. panta 1. punktā minēto 
oficiālo kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu gadījumā un 23., 26., 27., 30., 
33., 33.a, 37., 39. un 43. pantā minēto 
iegūto tiesību sertifikātu gadījumā —
liecības, kas pierāda uzņēmējas 

dalībvalsts valodas zināšanas.

f) direktīvas 21. panta 1. punktā minēto 
oficiālo kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu gadījumā un 23., 26., 27., 30., 
33., 33.a, 37., 39. un 43. pantā minēto 
iegūto tiesību sertifikātu gadījumā —
liecības, kas pierāda tās valodas zināšanas, 

kurā profesionālis veiks savu profesionālo 
darbību, turklāt tai jābūt vienai no 
uzņēmējas dalībvalsts oficiālajām 
valodām.

Or. en

Grozījums Nr. 392
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo reizi sniedzot pakalpojumus, tādas 
reglamentētas profesijas gadījumā, kas 
skar sabiedrības veselību vai drošību un 
kam nepiemēro automātisko atzīšanu 
saskaņā ar III sadaļas II vai III nodaļu, 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde 
var pārbaudīt pakalpojumu sniedzēja 
profesionālās kvalifikācijas pirms 
pakalpojumu pirmās sniegšanas reizes. 
Šāda iepriekšēja pārbaude ir iespējama 
tikai tad, ja pārbaudes mērķis ir izvairīties 
no būtiska kaitējuma pakalpojumu 
saņēmēja veselībai vai drošībai 
pakalpojumu sniedzēja nepietiekamas 
profesionālās kvalifikācijas dēļ un ja tas 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šādam 
nolūkam.

Pirmo reizi sniedzot pakalpojumus 
reglamentētās profesijās, kurām ir 
ietekme uz sabiedrības interesēm un 
kurām nepiemēro automātisko atzīšanu 
saskaņā ar III sadaļas III nodaļu, uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pārbaudīt pakalpojumu sniedzēja 
profesionālās kvalifikācijas pirms 
pakalpojumu pirmās sniegšanas reizes. 
Šāda iepriekšēja pārbaude ir iespējama 
tikai tad, ja pārbaudes mērķis ir izvairīties 
no būtiska kaitējuma pakalpojumu 
saņēmēja, pakalpojumu sniedzēja vai 
plašākas sabiedrības veselībai vai drošībai 
pakalpojumu sniedzēja nepietiekamas 
profesionālās kvalifikācijas dēļ un ja tas 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šādam 
nolūkam.
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Or. en

Grozījums Nr. 393
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo reizi sniedzot pakalpojumus, tādas 
reglamentētas profesijas gadījumā, kas skar 
sabiedrības veselību vai drošību un kam 
nepiemēro automātisko atzīšanu saskaņā ar 
III sadaļas II vai III nodaļu, uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pārbaudīt pakalpojumu sniedzēja 
profesionālās kvalifikācijas pirms 
pakalpojumu pirmās sniegšanas reizes. 
Šāda iepriekšēja pārbaude ir iespējama 
tikai tad, ja pārbaudes mērķis ir izvairīties 
no būtiska kaitējuma pakalpojumu 
saņēmēja veselībai vai drošībai 
pakalpojumu sniedzēja nepietiekamas 
profesionālās kvalifikācijas dēļ un ja tas 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šādam 
nolūkam.

Pirmo reizi sniedzot pakalpojumus, tādas 
reglamentētas profesijas gadījumā, kas skar 
sabiedrības veselību vai drošību un kam 
nepiemēro automātisko atzīšanu saskaņā ar 
III sadaļas II vai III nodaļu, uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pārbaudīt pakalpojumu sniedzēja 
profesionālās kvalifikācijas pirms 
pakalpojumu pirmās sniegšanas reizes. 
Šāda iepriekšēja pārbaude ir iespējama 
tikai tad, ja pārbaudes mērķis ir izvairīties 
no būtiska kaitējuma ikviena cilvēka
veselībai vai drošībai pakalpojumu 
sniedzēja nepietiekamas profesionālās 
kvalifikācijas dēļ un ja tas nepārsniedz to, 
kas ir vajadzīgs šādam nolūkam.

Or. sv

Pamatojums

Vairāk atbilst Komisijas argumentiem.

Grozījums Nr. 394
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK

7. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo reizi sniedzot pakalpojumus, tādas 
reglamentētas profesijas gadījumā, kas 
skar sabiedrības veselību vai drošību un 
kam nepiemēro automātisko atzīšanu 
saskaņā ar III sadaļas II vai III nodaļu, 
uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde 
var pārbaudīt pakalpojumu sniedzēja 
profesionālās kvalifikācijas pirms 
pakalpojumu pirmās sniegšanas reizes. 
Šāda iepriekšēja pārbaude ir iespējama 
tikai tad, ja pārbaudes mērķis ir izvairīties 
no būtiska kaitējuma pakalpojumu 
saņēmēja veselībai vai drošībai 
pakalpojumu sniedzēja nepietiekamas 
profesionālās kvalifikācijas dēļ un ja tas 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šādam 
nolūkam.

Pirmo reizi sniedzot pakalpojumus 
reglamentētās profesijās, kurām ir 
ietekme uz sabiedrības interesēm un 
kurām nepiemēro automātisko atzīšanu 
saskaņā ar III sadaļas III nodaļu, uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pārbaudīt pakalpojumu sniedzēja 
profesionālās kvalifikācijas pirms 
pakalpojumu pirmās sniegšanas reizes. 
Šāda iepriekšēja pārbaude ir iespējama 
tikai tad, ja pārbaudes mērķis ir izvairīties 
no būtiska kaitējuma pakalpojumu 
saņēmēja, pakalpojumu sniedzēja vai 
plašākas sabiedrības veselībai vai drošībai 
pakalpojumu sniedzēja nepietiekamas 
profesionālās kvalifikācijas dēļ un ja tas 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šādam 
nolūkam.

Or. en

Grozījums Nr. 395
Mikael Gustafsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo reizi sniedzot pakalpojumus, tādas 
reglamentētas profesijas gadījumā, kas skar 
sabiedrības veselību vai drošību un kam 
nepiemēro automātisko atzīšanu saskaņā ar 
III sadaļas II vai III nodaļu, uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentā iestāde var 
pārbaudīt pakalpojumu sniedzēja 
profesionālās kvalifikācijas pirms 
pakalpojumu pirmās sniegšanas reizes.
Šāda iepriekšēja pārbaude ir iespējama 
tikai tad, ja pārbaudes mērķis ir izvairīties 

Pirmo reizi sniedzot pakalpojumus, tādas 
reglamentētas profesijas gadījumā, kas skar 
sabiedrības veselību vai drošību un kam 
nepiemēro automātisko atzīšanu saskaņā ar 
III sadaļas II vai III nodaļu, uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentā iestāde pārbauda 
pakalpojumu sniedzēja profesionālās 
kvalifikācijas pirms pakalpojumu pirmās 
sniegšanas reizes.
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no būtiska kaitējuma pakalpojumu 
saņēmēja veselībai vai drošībai 
pakalpojumu sniedzēja nepietiekamas 
profesionālās kvalifikācijas dēļ un ja tas 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šādam 
nolūkam.

Or. en

Grozījums Nr. 396
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK
7. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosūta Komisijai to profesiju 
sarakstu, kurām saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un noteikumiem vajadzīga 
kvalifikāciju iepriekšēja pārbaude, lai 
izvairītos no būtiska kaitējuma 
pakalpojumu saņēmēja veselībai vai 
drošībai. Dalībvalstis Komisijai sniedz 
konkrētu pamatojumu, kādēļ katra minētā 
profesija ir iekļauta šajā sarakstā.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 397
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK

7. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosūta Komisijai to profesiju 
sarakstu, kurām saskaņā ar valsts tiesību 

Dalībvalstis nosūta Komisijai to profesiju 
sarakstu, kurām saskaņā ar valsts tiesību 
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aktiem un noteikumiem vajadzīga 
kvalifikāciju iepriekšēja pārbaude, lai 
izvairītos no būtiska kaitējuma 
pakalpojumu saņēmēja veselībai vai 
drošībai. Dalībvalstis Komisijai sniedz 
konkrētu pamatojumu, kādēļ katra minētā 
profesija ir iekļauta šajā sarakstā.

aktiem un noteikumiem vajadzīga 
kvalifikāciju iepriekšēja pārbaude, lai 
izvairītos no būtiska kaitējuma sabiedrības 
interesēm. Dalībvalstis Komisijai sniedz 
konkrētu pamatojumu, kādēļ katra minētā 
profesija ir iekļauta šajā sarakstā.

Or. en

Grozījums Nr. 398
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK

7. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosūta Komisijai to profesiju 
sarakstu, kurām saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un noteikumiem vajadzīga 
kvalifikāciju iepriekšēja pārbaude, lai 
izvairītos no būtiska kaitējuma 
pakalpojumu saņēmēja veselībai vai 
drošībai. Dalībvalstis Komisijai sniedz 
konkrētu pamatojumu, kādēļ katra minētā 
profesija ir iekļauta šajā sarakstā.

Dalībvalstis nosūta Komisijai to profesiju 
sarakstu, kurām saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un noteikumiem vajadzīga 
kvalifikāciju iepriekšēja pārbaude, lai 
izvairītos no būtiska kaitējuma 
pakalpojumu saņēmēja, pakalpojumu 
sniedzēja vai plašākas sabiedrības
veselībai vai drošībai. Dalībvalstis 
Komisijai sniedz konkrētu pamatojumu, 
kādēļ katra minētā profesija ir iekļauta šajā 
sarakstā.

Or. en

Grozījums Nr. 399
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts
COM(2011) 883
7. pants – 4. punkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pastāv būtiskas atšķirības starp 
pakalpojumu sniedzēja profesionālajām 
kvalifikācijām un apmācību, kas vajadzīga 
uzņēmējā dalībvalstī, ciktāl šādas atšķirības 
var kaitēt sabiedrības veselībai vai drošībai 
un ciktāl šādas atšķirības nevar kompensēt 
šā pakalpojumu sniedzēja profesionālā 
pieredze vai mūžizglītība, uzņēmēja 
dalībvalsts dod pakalpojumu sniedzējam 
iespēju — it sevišķi zināšanu pārbaudē —
parādīt, ka viņš ir ieguvis trūkstošās 

zināšanas vai kompetenci. Jebkurā 
gadījumā jābūt iespējai sniegt pakalpojumu 
viena mēneša laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas saskaņā ar trešo daļu.

Ja pastāv būtiskas atšķirības starp
pakalpojumu sniedzēja profesionālajām 
kvalifikācijām un apmācību, kas vajadzīga 
uzņēmējā dalībvalstī, ciktāl šādas atšķirības 
var kaitēt sabiedrības veselībai vai drošībai 
un ciktāl šādas atšķirības nevar kompensēt 
šā pakalpojumu sniedzēja profesionālā 
pieredze vai mūžizglītība, uzņēmēja 
dalībvalsts dod pakalpojumu sniedzējam 
iespēju — it sevišķi zināšanu pārbaudē vai 
adaptācijas periodā — parādīt, ka viņš ir 
ieguvis trūkstošās zināšanas vai 
kompetenci. Jebkurā gadījumā jābūt 
iespējai sniegt pakalpojumu viena mēneša 
laikā pēc lēmuma pieņemšanas saskaņā ar 
trešo daļu.

Or. en

Pamatojums

Gan adaptācijas periodam, gan zināšanu pārbaudei jānodrošina iespēja veselības aprūpes 
profesionāļiem parādīt savas zināšanas. Tādējādi efektīvāk tiktu nodrošināts, ka profesionāļi 
apgūst trūkstošās zināšanas praktiskās mācībās.

Grozījums Nr. 400
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK

7. pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pastāv būtiskas atšķirības starp
pakalpojumu sniedzēja profesionālajām 
kvalifikācijām un apmācību, kas vajadzīga 
uzņēmējā dalībvalstī, ciktāl šādas atšķirības 
var kaitēt sabiedrības veselībai vai drošībai
un ciktāl šādas atšķirības nevar kompensēt 
šā pakalpojumu sniedzēja profesionālā 

Ja pastāv būtiskas atšķirības starp 
pakalpojumu sniedzēja profesionālajām 
kvalifikācijām un apmācību, kas vajadzīga 
uzņēmējā dalībvalstī, ciktāl šādas atšķirības 
var kaitēt sabiedrības interesēm un ciktāl 
šādas atšķirības nevar kompensēt šā 
pakalpojumu sniedzēja profesionālā 
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pieredze vai mūžizglītība, uzņēmēja 
dalībvalsts dod pakalpojumu sniedzējam 
iespēju — it sevišķi zināšanu pārbaudē —
parādīt, ka viņš ir ieguvis trūkstošās 

zināšanas vai kompetenci. Jebkurā 
gadījumā jābūt iespējai sniegt pakalpojumu 
viena mēneša laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas saskaņā ar trešo daļu.

pieredze vai mūžizglītība, uzņēmēja 
dalībvalsts dod pakalpojumu sniedzējam 
iespēju — it sevišķi zināšanu pārbaudē —
parādīt, ka viņš ir ieguvis trūkstošās 

zināšanas vai kompetenci. Jebkurā 
gadījumā jābūt iespējai sniegt pakalpojumu 
viena mēneša laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas saskaņā ar trešo daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 401
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pastāv būtiskas atšķirības starp 
pakalpojumu sniedzēja profesionālajām 
kvalifikācijām un apmācību, kas vajadzīga 
uzņēmējā dalībvalstī, ciktāl šādas atšķirības 
var kaitēt sabiedrības veselībai vai drošībai 
un ciktāl šādas atšķirības nevar kompensēt 
šā pakalpojumu sniedzēja profesionālā 
pieredze vai mūžizglītība, uzņēmēja 
dalībvalsts dod pakalpojumu sniedzējam 
iespēju — it sevišķi zināšanu pārbaudē —
parādīt, ka viņš ir ieguvis trūkstošās 

zināšanas vai kompetenci. Jebkurā 
gadījumā jābūt iespējai sniegt pakalpojumu 
viena mēneša laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas saskaņā ar trešo daļu.

Ja pastāv būtiskas atšķirības starp 
pakalpojumu sniedzēja profesionālajām 
kvalifikācijām un apmācību, kas vajadzīga 
uzņēmējā dalībvalstī, ciktāl šādas atšķirības 
var kaitēt sabiedrības veselībai vai drošībai 
un ciktāl šādas atšķirības nevar kompensēt 
šā pakalpojumu sniedzēja profesionālā 
pieredze, uzņēmēja dalībvalsts dod 
pakalpojumu sniedzējam iespēju — it 
sevišķi zināšanu pārbaudē — parādīt, ka 
viņš ir ieguvis trūkstošās zināšanas vai 
kompetenci. Jebkurā gadījumā jābūt 
iespējai sniegt pakalpojumu viena mēneša 
laikā pēc lēmuma pieņemšanas saskaņā ar 
trešo daļu.

Or. de

Grozījums Nr. 402
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts
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Direktīva 2005/36/EK

7. pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pastāv būtiskas atšķirības starp 
pakalpojumu sniedzēja profesionālajām 
kvalifikācijām un apmācību, kas vajadzīga 
uzņēmējā dalībvalstī, ciktāl šādas atšķirības 
var kaitēt sabiedrības veselībai vai drošībai 
un ciktāl šādas atšķirības nevar kompensēt 
šā pakalpojumu sniedzēja profesionālā 
pieredze vai mūžizglītība, uzņēmēja 
dalībvalsts dod pakalpojumu sniedzējam 
iespēju — it sevišķi zināšanu pārbaudē —
parādīt, ka viņš ir ieguvis trūkstošās 

zināšanas vai kompetenci. Jebkurā 
gadījumā jābūt iespējai sniegt pakalpojumu 
viena mēneša laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas saskaņā ar trešo daļu.

Ja pastāv būtiskas atšķirības starp 
pakalpojumu sniedzēja profesionālajām 
kvalifikācijām un apmācību, kas vajadzīga 
uzņēmējā dalībvalstī, ciktāl šādas atšķirības 
var kaitēt sabiedrības veselībai vai drošībai
un ciktāl šādas atšķirības ir saistītas ar 
pakalpojumu sniedzēja zināšanām par 
dalībvalstu kultūras un vides mantojumu, 
ja tas ir būtiski, uzņēmēja dalībvalsts dod 
pakalpojumu sniedzējam iespēju — it 
sevišķi zināšanu pārbaudē — parādīt, ka 
viņš ir ieguvis trūkstošās zināšanas vai 
kompetenci. Jebkurā gadījumā jābūt 
iespējai sniegt pakalpojumu viena mēneša 
laikā pēc lēmuma pieņemšanas saskaņā ar 
trešo daļu.

Or. it

Pamatojums

Būtu jāparedz, ka dalībvalstis var pieprasīt pierādījumu par pakalpojumu sniedzēja 
zināšanām un prasmēm, kas vajadzīgas, lai darbotos profesijā, ne tikai tādā gadījumā, ja 
atšķirības starp kvalifikācijām var negatīvi ietekmēt sabiedrības veselību vai drošību. Būtu 
jāparedz, ka dalībvalstis var pieprasīt pierādījumu arī par pakalpojumu sniedzēja zināšanām 
par attiecīgās valsts kultūras un vides mantojumu, ja šādas zināšanas ir būtiskas, lai darbotos 
attiecīgajā profesijā.

Grozījums Nr. 403
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK 

7. pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pastāv būtiskas atšķirības starp Ja pastāv būtiskas atšķirības starp 
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pakalpojumu sniedzēja profesionālajām 
kvalifikācijām un apmācību, kas vajadzīga 
uzņēmējā dalībvalstī, ciktāl šādas atšķirības 
var kaitēt sabiedrības veselībai vai drošībai 
un ciktāl šādas atšķirības nevar kompensēt 
šā pakalpojumu sniedzēja profesionālā 
pieredze vai mūžizglītība, uzņēmēja 
dalībvalsts dod pakalpojumu sniedzējam 
iespēju — it sevišķi zināšanu pārbaudē —
parādīt, ka viņš ir ieguvis trūkstošās 

zināšanas vai kompetenci. Jebkurā 
gadījumā jābūt iespējai sniegt pakalpojumu 
viena mēneša laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas saskaņā ar trešo daļu.

pakalpojumu sniedzēja profesionālajām 
kvalifikācijām un apmācību, kas vajadzīga 
uzņēmējā dalībvalstī, ciktāl šādas atšķirības 
var kaitēt sabiedrības veselībai vai 
drošībai, negatīvi ietekmēt patērētāju 
tiesības vai būt pretrunā svarīgākiem 
iemesliem, kas attiecas uz sabiedrības 
interesēm, un ciktāl šādas atšķirības nevar 
kompensēt šā pakalpojumu sniedzēja 
profesionālā pieredze vai mūžizglītība, 
uzņēmēja dalībvalsts dod pakalpojumu 
sniedzējam iespēju — it sevišķi zināšanu 
pārbaudē — parādīt, ka viņš ir ieguvis 
trūkstošās zināšanas vai kompetenci. 
Jebkurā gadījumā jābūt iespējai sniegt 
pakalpojumu viena mēneša laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas saskaņā ar trešo daļu.

Or. it

Grozījums Nr. 404
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2005/36/EK

7. pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pastāv būtiskas atšķirības starp 
pakalpojumu sniedzēja profesionālajām 
kvalifikācijām un apmācību, kas vajadzīga 
uzņēmējā dalībvalstī, ciktāl šādas atšķirības 
var kaitēt sabiedrības veselībai vai drošībai 
un ciktāl šādas atšķirības nevar kompensēt 
šā pakalpojumu sniedzēja profesionālā 
pieredze vai mūžizglītība, uzņēmēja 
dalībvalsts dod pakalpojumu sniedzējam 
iespēju — it sevišķi zināšanu pārbaudē —
parādīt, ka viņš ir ieguvis trūkstošās 

zināšanas vai kompetenci. Jebkurā 
gadījumā jābūt iespējai sniegt pakalpojumu 
viena mēneša laikā pēc lēmuma 

Ja pastāv būtiskas atšķirības starp 
pakalpojumu sniedzēja profesionālajām 
kvalifikācijām un apmācību, kas vajadzīga 
uzņēmējā dalībvalstī, ciktāl šādas atšķirības 
var kaitēt sabiedrības veselībai vai drošībai 
un ciktāl šādas atšķirības nevar kompensēt 
šā pakalpojumu sniedzēja, ko 
apstiprinājušas kompetentās iestādes,
profesionālā pieredze vai mūžizglītība, 
uzņēmēja dalībvalsts dod pakalpojumu 
sniedzējam iespēju — it sevišķi zināšanu 
pārbaudē — parādīt, ka viņš ir ieguvis 
trūkstošās zināšanas vai kompetenci. 
Jebkurā gadījumā jābūt iespējai sniegt 
pakalpojumu viena mēneša laikā pēc 
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pieņemšanas saskaņā ar trešo daļu. lēmuma pieņemšanas saskaņā ar trešo daļu.

Or. el

Pamatojums

Precizējums attiecībā uz izvēles tiesībām saistībā ar profesionālās identitātes noteikšanu.

Grozījums Nr. 405
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de


