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KOMISIJAS LĒMUMS
(2007. gada 19. marts)
par koordinatoru grupas izveidošanu profesionālo kvalifikāciju atzīšanai
(2007/172/EK)
direktīvas vienādu piemērošanu un apkopot visu ar tās
piemērošanu saistīto būtisko informāciju.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

(6)

Noteikumi par to, kā grupas dalībnieki drīkst izpaust
informāciju, ir jāparedz, neierobežojot Komisijas noteikumus par drošību, kas izklāstīti pielikumā Komisijas
Lēmumam 2001/844/EK, EOTK, Euratom (2).

(7)

Personas datus par grupas dalībniekiem apstrādā saskaņā
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18.
decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas
iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (3),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Līguma 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu
Eiropas Kopienas un dalībvalstu uzdevums ir novērst
šķēršļus brīvai personu un pakalpojumu apritei. Dalībvalstu pilsoņiem brīva aprite nozīmē jo īpaši iespēju
veikt profesionālo darbību kā pašnodarbinātai personai
vai kā darba ņēmējam kādā citā dalībvalstī, nevis tajā,
kurā viņi ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju. Turklāt
ar Līguma 47. pantu paredz nodrošināt pilnībā kvalificētu
profesionāļu brīvu apriti atbilstoši kvalifikācijām reglamentēto profesiju jomā.

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants
(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra
Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (1) pieņēma, lai nodrošinātu pilnībā kvalificētu
profesionāļu brīvu apriti attiecībā uz tām profesijām,
kuras reglamentē atbilstoši dalībvalstīs iegūtajām kvalifikācijām. Minētā direktīva konsolidē piecpadsmit esošās
direktīvas un cenšas vienkāršot spēkā esošos kvalifikāciju
atzīšanas režīmus, kā arī turpmāk atvieglot pagaidu
pakalpojumu sniegšanu. Lai īstenotu šo direktīvu un pilnveidotu iekšējo tirgu atbilstoši kvalifikācijām reglamentētajās profesijās, Komisijai var būt nepieciešama kompetence, ko sniedz konsultatīvā grupā apvienoti speciālisti.

(3)

Tāpēc jāizveido ekspertu grupa profesionālo kvalifikāciju
atzīšanas jomā un jānosaka tās uzdevumi un struktūra.

(4)

Ekspertu grupa palīdzēs pilnveidot iekšējo tirgu atbilstoši
kvalifikācijām reglamentēto profesiju jomā.

Koordinatoru grupa profesionālo kvalifikāciju atzīšanai
Ar šo tiek izveidota koordinatoru grupa profesionālo kvalifikāciju atzīšanai, turpmāk tekstā – “grupa”, lēmumam stājoties
spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2. pants
Uzdevumi
Grupas uzdevumi ir šādi:

a) izveidot sadarbību starp dalībvalstu iestādēm un Komisiju
attiecībā uz jautājumiem par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;

b) pārraudzīt tādu politiku attīstību, kas ietekmē atbilstoši kvalifikācijām reglamentētās profesijas;

Koordinatoru grupā profesionālo kvalifikāciju atzīšanai
jāietver valstu koordinatori, kurus dalībvalstis izraudzījušas saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK. Atbilstīgi minētajai direktīvai ekspertu darba mērķis ir veicināt minētās

c) atvieglot Direktīvas 2005/36/EK īstenošanu, jo īpaši, izstrādājot attiecīgus dokumentus, piemēram, mutiskās tulkošanas
pamatnostādnes;

(1) OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar
Padomes Direktīvu 2006/100/EK (OV L 363, 20.12.2006.,
141. lpp.).

(2) OV L 317, 3.12.2001., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Lēmumu 2006/548/EK, Euratom (OV L 215, 5.8.2006., 38. lpp.).
(3) OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(5)
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d) veicināt pieredzes un labas prakses apmaiņu iepriekšējos
punktos minētajās jomās.

Par novērotājiem var uzaicināt jo īpaši pārstāvjus no Eiropas
Ekonomikas zonas dalībvalstīm un Šveices.

3. pants

4.
Ja Komisija uzskata, ka informācija, kas iegūta, piedaloties
grupas vai apakšgrupas apspriedēs vai darbā, attiecas uz konfidenciāliem jautājumiem, šo informāciju nedrīkst izpaust.

Apspriedes
Komisija var apspriesties ar grupu par jebkuru jautājumu, kas
attiecas uz Direktīvas 2005/36/EK īstenošanu, kā arī vispārīgā
veidā par jautājumiem saistībā ar iekšējā tirgus attīstību atbilstoši
kvalifikācijām reglamentēto profesiju jomā.

5.
Grupas un tās apakšgrupu sanāksmes parasti notiek Komisijas telpās saskaņā ar Komisijas noteiktām procedūrām un
grafiku. Sekretariāta pakalpojumus nodrošina Komisija.

4. pants

Ekspertu grupas un tās apakšgrupu sanāksmēs var piedalīties
ieinteresēti Komisijas ierēdņi.

Sastāvs – dalībnieku iecelšanas kārtība
1.
Grupas dalībnieki ir eksperti, kurus dalībvalstis izraudzījušas saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK 56. panta 4. punktu.
Dalībvalstis ieceļ tādu pašu skaitu grupas dalībnieku vietnieku.
Vietnieki automātiski aizstāj prombūtnē esošus dalībniekus.
2.
Grupas dalībnieki un vietnieki paliek amatā līdz brīdim,
kad viņu vietā ieceļ citus.
3.
Dalībnieku vārdus un uzvārdus apkopo, apstrādā un
publicē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001.
5. pants
Darbība
1.

6.
Grupa pieņem savu reglamentu, pamatojoties uz Komisijā
pieņemto standarta reglamentu.
7.
Komisija var publicēt vai publiskot internetā visus kopsavilkumus, secinājumus vai daļējus secinājumus vai grupas darba
dokumentus attiecīgā dokumenta oriģinālvalodā.
6. pants
Izdevumu atlīdzināšana
Komisija ne vairāk kā vienam attiecīgās dalībvalsts grupas dalībniekam vai vietniekam atlīdzina ceļa izdevumus saistībā ar
grupas darbu atbilstīgi Komisijas noteikumiem par kompensācijām neatkarīgajiem ekspertiem.
Dalībnieki/vietnieki, eksperti un novērotāji nesaņem atlīdzību
par sniegtajiem pakalpojumiem.

Grupu vada Komisija.

2.
Vienojoties ar Komisiju, grupa var izveidot apakšgrupas
konkrētu jautājumu izskatīšanai atbilstoši grupai noteiktajām
pilnvarām. Apakšgrupas izformē, tiklīdz to uzdevums ir
izpildīts.
3.
Komisijas pārstāvis var pieaicināt ekspertus vai novērotājus
ar īpašu kompetenci kādā darba kārtības jautājumā, lai tie piedalītos grupas darbā vai arī apakšgrupas apspriedēs vai darbā, ja
Komisija uzskata, ka tas ir vajadzīgs vai lietderīgi.

Sanāksmju izdevumus atlīdzina, nepārsniedzot gada budžetu, ko
grupai piešķīris atbildīgais Komisijas dienests.

Briselē, 2007. gada 19. martā
Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Charlie McCREEVY

