
 

RR\1141606LT.docx  PE601.007v02-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

Europos Parlamentas 
2014-2019  

 

Plenarinio posėdžio dokumentas 
 

12.1.2018 A8-0395/2017/err01 

ERRATUM 

pranešimas 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl proporcingumo patikros 

prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas 

(COM(2016) 0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)) 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 

Pranešėjas: Andreas Schwab 

A8-0395/2017 

 

 

Prieš 1 pakeitimą įtraukiamas 43 pakeitimas: 

Pakeitimas43 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) nesant konkrečių nuostatų, 

kuriomis būtų suderinti Europos 

Sąjungos teisėje pateikti 

reikalavimai dėl galimybės užsiimti 

reglamentuojama profesija ar ja 

verstis, valstybės narės turi 

išimtinę teisę nuspręsti, ar reikia 

reglamentuoti profesiją ir kaip tą 

daryti, atsižvelgiant į 

nediskriminavimo ir 

proporcingumo principus; 

 

Išbraukta. 



 

PE601.007v02-00 2/10 RR\1141606LT.docx 

LT 

(Šį pakeitimą priėmė komitetas, tačiau jo nebuvo Vertimo raštu skyriams nusiųstame tekste.) 

12, 20, 23, 34 ir 37 pakeitimai turėtų būti išdėstyti taip: 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (12a) svarbu užtikrinti, kad viešojo 

intereso tikslai būtų tinkamai nustatyti, 

siekiant apibrėžti tinkamą 

reglamentavimo lygį atsižvelgiant į 

proporcingumo principą. Pavyzdžiui, tais 

atvejais, kai didėja pavojus viešojo 

intereso tikslui, valstybės narės turėtų 

turėti pagrįstą veiksmų laisvę, kuria 

naudodamosi jos galėtų nustatyti 

apsaugos lygį, kurį jos nori užtikrinti ir, 

jei būtina, stiprinti jau taikomą 

reguliavimą. Tai, kad viena valstybė narė 

taiko mažiau griežtas taisykles negu kita 

valstybė narė, nereiškia, kad pastarosios 

valstybės narės taisyklės yra 

neproporcingos ir todėl nesuderinamos su 

Sąjungos teise; Nors profesijų 

reglamentavimui tenka ypatingai svarbus 

vaidmuo apsaugant viešojo intereso 

tikslus ir užtikrinant aukštos kokybės 

produktus ir paslaugas, tai, be kita ko, 

turėtų pradėti skatinti aukštą užimtumo 

lygį ir aukšto lygio švietimą bei mokymą; 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

18 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (18a) tais atvejais, kai valstybės narės 

mano, kad konkretus kriterijus 

netinkamas vertinimo tikslais, jos turėtų 

tinkamai pagrįsti savo sprendimą, pagal 

šią direktyvą informuojant Komisiją; 
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Pakeitimas23 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (20a) papildomų reikalavimų 

nustatymas gali būti naudingas viešojo 

intereso tikslams siekti. Vien tai, kad 

turėtų būti vertinamas jų atskiras ar 

bendras poveikis, dar nereiškia, kad tie 

reikalavimai yra akivaizdžiai 

neproporcingi. Pavyzdžiui, tęstinio 

profesinio tobulėjimo reikalavimas gali 

būti tinkamas būdas siekiant užtikrinti, 

kad specialistai neatsiliktų nuo pažangos 

savo atitinkamose srityse, jeigu naujiems 

specialistams dėl to nenustatomos 

diskriminacinės ir neproporcingos 

sąlygos. Panašiai privaloma narystė 

profesinėje organizacijoje gali būti 

laikoma tikslinga, kai valstybė patiki 

profesinėms organizacijoms užtikrinti 

atitinkamų viešojo intereso tikslų siekimą, 

pavyzdžiui, tikrinant, ar teisėtai užsiima 

profesine praktika, arba organizuojant 

tęstinį profesinį mokymą ar jį 

kontroliuojant. Tais atvejais, kai tam 

tikros profesijos nepriklausomumas 

negali būti pakankamai užtikrinamas 

kitomis priemonėmis, valstybės narės 

galėtų apsvarstyti galimybę taikyti 

apsaugos priemones, pavyzdžiui, apriboti 

profesijai nepriklausančių asmenų akcijų 

turėjimą, ar numatyti, kad daugumą 

balsavimo teisių turi turėti asmenys, 

užsiimantys atitinkama profesine veikla, 

su sąlyga, kad tokios priemonės neviršija 

to, kas būtina, kad būtų apsaugoti viešojo 

intereso tikslas. Siekiant užtikrinti, kad 

būtų apsaugoti viešojo intereso tikslai ir 

teikiamų paslaugų kokybė, valstybės narės 

galėtų apsvarstyti galimybę įsteigti 

nustatytų mažiausių ir (arba) didžiausių 

tarifų reikalavimus, kurių turi laikytis 

paslaugų teikėjai, ypač kiek tai susiję su 
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paslaugomis, kai tai būtina siekiant 

veiksmingai taikyti išlaidų kompensavimo 

principą, jei toks apribojimas yra 

proporcingas ir, jei būtina, numatytos 

leidžiančios nukrypti nuo minimalių ir 

(arba) maksimalių įkainių nuostatos. 

Jeigu nustatyti papildomi reikalavimai 

atkartoja reikalavimus, kuriuos valstybės 

narės jau yra nustačiusios kitose 

taisyklėse arba procedūrose, tokie 

reikalavimai negali būti laikomi 

proporcingais siekiant numatyto tikslo; 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4 straipsnis 4 straipsnis 

Naujų priemonių ex ante vertinimas Naujų priemonių ex ante vertinimas ir 

stebėsena 

1. Valstybės narės užtikrina, kad prieš 

nustatant naujas teisėkūros, 

reglamentavimo ar administracines 

nuostatas, kuriomis ribojama galimybė 

užsiimti reglamentuojamomis profesijomis 

ar verstis jomis, ar iš dalies keičiant 

esamas nuostatas, atitinkamos 

kompetentingos valdžios institucijos 

atliktų jų proporcingumo vertinimą, 

laikydamosi šioje direktyvoje nustatytų 

taisyklių. 

1. Valstybės narės, prieš priimdamos 

naujas arba iš dalies keisdamos esamas 

teisėkūros, reglamentavimo ar 

administracines nuostatas, kuriomis 

ribojama galimybė užsiimti 

reglamentuojamomis profesijomis ar 

verstis jomis, atlieka proporcingumo 

vertinimą pagal šioje direktyvoje 

nustatytas taisykles. 

 1a. 1 dalyje nurodyto vertinimo mastas 

turi būti proporcingas nuostatų, kurios 

pradedamos taikyti, pobūdžiui, turiniui ir 

poveikiui, atsižvelgiant į konkrečias 

taisykles, reglamentuojančias atitinkamą 

profesiją. 

2. Bet kuri 1 dalies nuostata 

papildoma išsamiu aprašymu, kad būtų 

galima įvertinti, ar laikomasi 

proporcingumo principo. 

2. Bet kuri 1 dalies nuostata 

papildoma išsamiu aprašymu, kad būtų 

galima įvertinti, ar laikomasi 

proporcingumo ir nediskriminavimo 

principų. 

3. Priežastys, dėl kurių nuostata 3. Priežastys, dėl kurių nuostata 
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laikoma pagrįsta, būtina ir proporcinga, 

turi būti grindžiamos kokybiniais ir, jei 

įmanoma, kiekybiniais įrodymais. 

laikoma nediskriminacine, pagrįsta ir 

proporcinga, turi būti grindžiamos 

kokybiniais ir, jei įmanoma, kiekybiniais 

įrodymais. 

 3a. Valstybės narės imasi reikiamų 

priemonių, kad užtikrintų, jog 1 dalyje 

nustatytas vertinimas būtų atliekamas 

objektyviai ir nepriklausomai. 

4. Valstybės narės reguliariai ir pagal 

atitinkamą reglamentavimą tinkamu 

dažnumu stebi teisėkūros, reglamentavimo 

ar administracinių nuostatų, kuriomis 

ribojama galimybė užsiimti 

reglamentuojamomis profesijomis ar 

verstis jomis, proporcingumą, tinkamai 

atsižvelgdamos į pokyčius, įvykusius po 

atitinkamos priemonės priėmimo. 

4. Valstybės narės šiam 

reglamentavimui tinkamu dažnumu stebi 

teisėkūros, reglamentavimo ar 

administracinių nuostatų, kuriomis 

ribojama galimybė įgyti reglamentuojamas 

profesijas ar jomis verstis, atitiktį 

nediskriminavimo ir proporcingumo 

principams, tinkamai atsižvelgdamos į 

pokyčius, įvykusius po atitinkamų 

nuostatų priėmimo. 

5. Valstybės narės imasi reikiamų 

priemonių, kad užtikrintų, jog 1 dalyje 

nustatytas proporcingumo vertinimas 

būtų atliekamas objektyviai ir 

nepriklausomai, įtraukiant ir 

nepriklausomas tikrinimo įstaigas. 

5. Taikant šį straipsnį valstybės narės 

turi užtikrinti, kad prieš priimant naujas 

teisėkūros, reglamentavimo ar 

administracines nuostatas ar keičiant 

esamas nuostatas, ribojančias galimybes 

užsiimti reglamentuojamomis 

profesijomis ar verstis jomis, šios 

nuostatos yra tinkamos nustatytam tikslui 

pasiekti ir neviršija to, kas būtina tam 

tikslui pasiekti. Atlikdamos minėtą 

vertinimą valstybės narės turi atsižvelgti į 

Bendrijos acquis, visų pirma kiek tai 

susiję su ypatingu profesijų, kurių 

atstovai teikia sveikatos priežiūros 

paslaugas, pobūdžiu, kaip pripažįstama 

Europos Sąjungos teisės aktų leidėjo ir 

Teisingumo Teismo praktikoje, o kalbant 

apie tokių profesijų reglamentavimą 

valstybėms narėms turi būti suteikta 

veiksmų laisvę, kuri būtų pakankama 

siekiant užtikrinti aukštą žmonių 

sveikatos apsaugos lygį. 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 straipsnis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6 straipsnis 6 straipsnis 

Proporcingumas Proporcingumas 

1. Prieš priimdamos naujas 

teisėkūros, reglamentavimo ar 

administracines nuostatas, kuriomis 

ribojama galimybė užsiimti 

reglamentuojamomis profesijomis ar 

verstis jomis, arba iš dalies keisdamos 

esamas nuostatas, valstybės narės 

įvertina, ar šios nuostatos yra būtinos ir 

tinkamos norint užtikrinti, kad būtų 

pasiekti tikslai, ir neviršija to, kas būtina 

nurodytam tikslui pasiekti. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

teisėkūros, reglamentavimo ar 

administracinės nuostatos, kuriomis 

ribojama galimybė užsiimti 

reglamentuojamomis profesijomis ar 

verstis jomis, kurias jos priima, arba 

esamų nuostatų pakeitimai būtų tinkami 
norint užtikrinti, kad būtų pasiekti tikslai, ir 

neviršija to, kas būtina nurodytam tikslui 

pasiekti. 

  

2. Vertindamos nuostatų 

proporcingumą ir būtinumą, atitinkamos 

kompetentingos institucijos pirmiausia 

atsižvelgia į: 

2. Tuo tikslu prieš priimdamos 1 

dalyje  nurodytas nuostatas valstybės 

narės, prireikus turi apsvarstyti: 

a) su viešojo intereso tikslų siekimu 

susijusios rizikos pobūdį, visų pirma riziką 

vartotojams, specialistams arba 

trečiosioms šalims; 

a) su viešojo intereso tikslų siekimu 

susijusios rizikos pobūdį, visų pirma riziką 

paslaugų gavėjams, įskaitant vartotojus, 

specialistams arba trečiosioms šalims; 

b) nuostatos tinkamumą, visų pirma 

kiek tai susiję su jos teikiamomis 

galimybėmis siekti iškelto tikslo, ir ar ja to 

tikslo siekiama nuosekliai ir sistemingai, 

taip pat ar ji padeda šalinti nustatytą riziką 

taip, kaip panašiose veiklos srityse; 

b) nuostatos tinkamumą, visų pirma 

kiek tai susiję su jos teikiamomis 

galimybėmis siekti iškelto tikslo, ir ar ja to 

tikslo siekiama nuosekliai ir sistemingai, 

taip pat ar ji padeda šalinti nustatytą riziką 

taip, kaip panašiose veiklos srityse; 

c) nuostatos būtinybę ir pirmiausia 

tai, ar esamomis konkretesnėmis ar 

bendresnėmis taisyklėmis, pavyzdžiui, su 

produktų sauga ar vartotojų apsauga 

susijusiais teisės aktais, negalima pasiekti 

siekiamo tikslo; 

c) tai, ar esamų konkretesnių ar 

bendresnių taisyklių, pavyzdžiui, 

nustatytų produktų saugos srities ar 

vartotojų apsaugos teisės aktuose, 

nepakanka norint pasiekti siekiamo tikslo; 

d) sąsają tarp tam tikros profesinės 

veiklos ar jai priskirtų veiklos rūšių 

apimties ir reikalaujamos profesinės 

kvalifikacijos; 

d) sąsają tarp tam tikros profesinės 

veiklos ar jai priskirtų veiklos rūšių 

apimties ir reikalaujamos profesinės 

kvalifikacijos; 

e) sąsają tarp užduočių sudėtingumo ir 

reikalaujamos konkrečios profesinės 

kvalifikacijos turėjimo, visų pirma turint 

omenyje reikiamo mokymo ar patirties 

e) sąsają tarp atitinkamų užduočių 

sudėtingumo ir poreikio, kad jų atlikėjai 

turėtų konkrečią profesinę kvalifikaciją, 

visų pirma turint omenyje reikiamo 



 

RR\1141606LT.docx 7/10 PE601.007v02-00 

 LT 

lygį, pobūdį ir trukmę, taip pat skirtingus 

būdus tai profesinei kvalifikacijai įgyti; 

mokymo ar patirties lygį, pobūdį ir trukmę, 

taip pat skirtingus būdus tai profesinei 

kvalifikacijai įgyti; 

f) profesinės veiklos rūšių, priskirtų 

konkrečios profesinės kvalifikacijos 

turėtojams, apimtį, visų pirma tai, ar tam 

tikroms profesijoms priskirta veikla gali 

sutapti su kitų profesijų veikla, ir kodėl; 

f) tai, ar tam tikroms profesijoms 

priskirta veikla gali sutapti su kitų profesijų 

veikla, ir kodėl; 

g) autonomiškumo lygį užsiimant 

reglamentuojama profesija ir organizacinės 

ir priežiūros tvarkos poveikį iškelto tikslo 

siekimui, visų pirma tais atvejais, kai su 

reglamentuojama profesija susijusi veikla 

vykdoma užtikrinus kvalifikuotų 

specialistų kontrolę ir atsakomybę; 

g) autonomiškumo lygį užsiimant 

reglamentuojama profesija ir organizacinės 

ir priežiūros tvarkos poveikį iškelto tikslo 

siekimui, visų pirma tais atvejais, kai su 

reglamentuojama profesija susijusi veikla 

vykdoma užtikrinus kvalifikuotų 

specialistų kontrolę ir atsakomybę; 

h) mokslo ir technologinę plėtrą, kuri 

gali sumažinti specialistų ir vartotojų 

turimos informacijos asimetriją; 

h) mokslo ir technologinę plėtrą, kuri 

gali sumažinti arba padidinti specialistų ir 

vartotojų turimos informacijos asimetriją; 

i) ekonominį priemonės poveikį, 

ypač daug dėmesio skiriant konkurencijos 

lygiui rinkoje ir teikiamų paslaugų 

kokybei, taip pat poveikį laisvam asmenų 

bei paslaugų judėjimui Sąjungoje; 

i) poveikį laisvam asmenų bei 

paslaugų judėjimui Sąjungoje, vartotojų 

galimybėms rinktis ir teikiamų paslaugų 

kokybei; 

j) galimybę naudoti mažiau 

ribojančias priemones siekiant viešojo 

intereso tikslo; 

j) galimybę naudoti mažiau 

ribojančias priemones siekiant viešojo 

intereso tikslo; 

k) bendrą ribojimo poveikį galimybei 

užsiimti profesija ir verstis ja, visų pirma 

atkreipiant dėmesį į tai, kokį poveikį turi 

kiekvienas iš tų reikalavimų ir ar jis yra 

būtinas tam pačiam viešojo intereso tikslui 

pasiekti. 

k) naujų ar iš dalies pakeistų 

nuostatų poveikį, kai jos taikomos kartu 

su kitomis nuostatomis, ribojančiomis 

galimybę užsiimti profesija ar verstis ja, 

visų pirma atkreipiant dėmesį į tai, kokį 

poveikį turi kiekvienas iš tų reikalavimų ir 

ar jis yra būtinas tam pačiam viešojo 

intereso tikslui pasiekti. 

 Tais atvejais, kai valstybės narės mano, 

kad dėl tam tikrai reglamentuojamai 

profesijai keliamų reikalavimų koks nors 

konkretus kriterijus neturi reikšmės 

vertinimo tikslais, jos turi tinkamai 

pagrįsti savo sprendimą, kaip teikia 

Komisijai pranešimą pagal 9 straipsnio 1 

dalį. 

3. 2 dalies j punkte nurodytais tikslais, 

kai priemonės yra grindžiamos vartotojų 

apsauga ir kai nustatyta rizika apsiriboja 

3. 2 dalies j punkte nurodytais tikslais, 

kai priemonės yra grindžiamos tik 

vartotojų apsauga ir kai nustatyta rizika 
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specialisto ir vartotojo santykiais, nedarant 

neigiamo poveikio trečiosioms šalims, 

atitinkamos kompetentingos valdžios 

institucijos pirmiausia įvertina, ar tikslą 

galima pasiekti naudojant saugomą 

profesinį vardą, netaikant priskirtų veiklos 

rūšių nuostatos. 

apsiriboja specialisto ir vartotojo 

santykiais, taigi nedaro neigiamo poveikio 

trečiosioms šalims, valstybės narės 

pirmiausia įvertina, ar tikslą galima 

pasiekti naudojant mažiau ribojančias 

priemones nei priskirtų veiklos rūšių 

nuostata. 

4. 2 dalies k punkte nurodytais tikslais 

atitinkamos kompetentingos valdžios 

institucijos pirmiausia įvertina toliau 

nurodytų reikalavimų taikymo bendrą 

poveikį: 

4. 2 dalies k punkte nurodytais tikslais 

valstybės narės įvertina galimą naujų ar iš 

dalies pakeistų nuostatų poveikį, kai jos 

taikomos drauge su toliau nurodytais 

reikalavimais, kuriais ribojama galimybė 

užsiimti reglamentuojamomis 

profesijomis ar verstis jomis, turėdamos 

mintyje, kad toks poveikis gali būti ir 

teigiamas, ir neigiamas: 

a) priskirtos veiklos rūšys kartu su 

saugomu profesiniu vardu; 

a) priskirtos veiklos rūšys, saugomas 

profesinis vardas arba bet kokios kitos 

formos reglamentavimas, kaip apibrėžta 

Direktyvos 2005/36/EB 3 straipsnio 1 

dalies a punkte; 

b) nuolatinis kvalifikacijos kėlimas; b) privalomo tęstinio profesinio 

tobulėjimo reikalavimai; 

c)  taisyklės, susijusios su profesijos 

organizavimu, profesine etika ir priežiūra; 

c)  taisyklės, susijusios su profesijos 

organizavimu, profesine etika ir priežiūra; 

d) privaloma narystė profesinėse 

organizacijose, registracija ar patvirtinimo 

sistema, visų pirma tuo atveju, kai tokie 

reikalavimai reiškia, kad reikia turėti 

konkrečią profesinę kvalifikaciją; 

d) privaloma narystė profesinėse 

organizacijose, registracija ar patvirtinimo 

sistema, visų pirma tuo atveju, kai tokie 

reikalavimai reiškia, kad reikia turėti 

konkrečią profesinę kvalifikaciją; 

e) kiekybiniai apribojimai, visų pirma 

reikalavimai, kuriais ribojamas leidimų 

verstis praktika skaičius ar nustatomas 

mažiausias ar didžiausias darbuotojų, 

vadovų ar konkrečias profesines 

kvalifikacijas turinčių asmenų skaičius; 

e) kiekybiniai apribojimai, visų pirma 

reikalavimai, kuriais ribojamas leidimų 

verstis praktika skaičius ar nustatomas 

mažiausias ar didžiausias darbuotojų, 

vadovų ar konkrečias profesines 

kvalifikacijas turinčių asmenų skaičius; 

f) konkretūs juridinio statuso 

reikalavimai arba su akcijų valdymu susiję 

reikalavimai, jeigu jie yra tiesiogiai susiję 

su vertimusi reglamentuojama profesija; 

f) konkretūs juridinio statuso 

reikalavimai arba su akcijų valdymu susiję 

reikalavimai, jeigu jie yra tiesiogiai susiję 

su vertimusi reglamentuojama profesija; 

g) teritoriniai apribojimai, visų 

pirma tuo atveju, kai profesija skirtingose 

valstybės narės teritorijos dalyse yra 

reglamentuojama skirtingai; 

g) teritoriniai apribojimai, įskaitant 

tuos atvejus, kai profesija valstybės narės 

teritorijos dalyse yra reglamentuojama 

kitaip nei kitose dalyse; 

h) reikalavimai, kuriais ribojamos h) reikalavimai, kuriais ribojamos 
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bendros galimybės užsiimti 

reglamentuojama profesija, taip pat 

nesuderinamumo taisyklės; 

bendros galimybės užsiimti 

reglamentuojama profesija, taip pat 

nesuderinamumo taisyklės; 

i) reikalavimai, susiję su draudimu ar 

kitomis asmeninės ar kolektyvinės 

apsaugos priemonėmis profesinės 

atsakomybės srityje; 

i) reikalavimai, susiję su draudimu ar 

kitomis asmeninės ar kolektyvinės 

apsaugos priemonėmis profesinės 

atsakomybės srityje; 

j) kalbos žinių, būtinų, norint verstis 

tam tikra profesine praktika, reikalavimai. 

j) kalbos žinių, būtinų, norint verstis 

tam tikra profesine praktika, reikalavimai; 

 ja) nustatytų mažiausių ir (arba) 

didžiausių tarifų reikalavimai; 

 jb)  su reklama susiję reikalavimai. 

 4a. Tais atvejais, kai 4 dalyje 

nurodytos nuostatos liečia sveikatos 

priežiūros profesijų reglamentavimą ir 

turi poveikį paciento saugumui, valstybės 

narės turi atsižvelgti į tikslą užtikrinti 

aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį. 

 4b. Taikant šio straipsnio 1 dalį valstybės 

narės turi užtikrinti, kad prieš priimdamos 

naujas teisėkūros, reglamentavimo ar 

administracines nuostatas, kuriomis 

ribojama galimybė užsiimti 

reglamentuojamomis profesijomis ar 

verstis jomis, arba iš dalies keisdamos 

esamas nuostatas, šios nuostatos yra 

tinkamos norint užtikrinti, kad būtų 

pasiektas nustatytas tikslas, ir neviršija to, 

kas būtina nurodytam tikslui pasiekti. 

Atlikdamos minėtą vertinimą valstybės 

narės turi atsižvelgti į Bendrijos acquis, 

visų pirma kiek tai susiję su ypatingu 

profesijų, kurių atstovai teikia sveikatos 

priežiūros paslaugas, pobūdžiu, kaip 

pripažįstama Europos Sąjungos teisės 

aktų leidėjo ir Teisingumo Teismo 

praktikoje, o kalbant apie tokių profesijų 

reglamentavimą valstybėms narėms turi 

būti suteikta veiksmų laisvę, kuri būtų 

pakankama siekiant užtikrinti aukštą 

žmonių sveikatos apsaugos lygį. 

 4c. Be to, valstybės narės turi 

užtikrinti, kad būtų laikomasi 

proporcingumo principo nustatant 

konkrečius reikalavimus, susijusius su 

tarpvalstybiniu paslaugų teikimu pagal 
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Direktyvos 2005/36/EB II antraštinę dalį, 

įskaitant: 

 a) automatinę laikinąją registraciją 

arba pro forma narystę profesinėje 

organizacijoje ar institucijoje, kaip 

nurodyta Direktyvos 2005/36/EB 6 

straipsnio 1 dalies a punkte, tarnybinį 

pažymėjimą ar bet kokio kito lygiavertį 

reikalavimą; 

 b) deklaraciją, kuri turi būti pateikta 

iš anksto pagal Direktyvos 2005/36/EB 7 

straipsnio 1 dalį, dokumentus, kurių 

reikalaujama pagal Direktyvos 

2005/36/EB 7 straipsnio 2 dalį, arba bet 

kokį kitą lygiavertį reikalavimą; 

 c) reikalavimą sumokėti mokestį arba 

bet kokias išlaidas, susijusias su 

administraciniais formalumais, kurias 

patiria paslaugų teikėjas. 

 

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.) 


