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NEOFICIĀLS DOKUMENTS KOORDINATORU GRUPAI 

 

NOSACĪJUMI, AR KĀDIEM PIEPRASA TULKOJUMUS UN APLIECINĀTAS KOPIJAS SASKAŅĀ AR 

EPK PROCEDŪRU 

Šā neoficiālā dokumenta mērķis ir precizēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem dalībvalstu 

kompetentās iestādes var pieprasīt to dokumentu tulkojumus un apliecinātas kopijas, kas 

iesniegti, lai pamatotu pieteikumu izdot Eiropas profesionālo karti (EPK). 

Šis jautājums jau tika apspriests koordinatoru grupā. Lai nodrošinātu EPK procedūras pareizu 

darbību, koordinatoru grupas locekļi tiek uzaicināti šos precizējumus nosūtīt attiecīgajām 

valsts kompetentajām iestādēm. 

1. INFORMĀCIJA, KAS NORĀDĪTA EPK DOKUMENTU REĢISTRĀ 

Principi, saskaņā ar kuriem risina šo jautājumu, ir izklāstīti Komisijas Īstenošanas regulā 

Nr. 2015/983 ("regula"). 

Līdz 2016. gada janvāra vidum katrai dalībvalstij, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas 

sistēmas (IMI) īpašu moduli, bija jāpaziņo savas valsts prasības par dokumentiem, t. i., par 

tiem dokumentiem, kurus tās, darbojoties kā uzņēmējas valsts iestādes saskaņā ar EPK 

procedūru, pieprasīs no pretendentiem. Komisija palīdzēja dalībvalstīm šajā posmā un 

norādīja uz acīmredzamajām pretrunām starp paziņotajām prasībām un saistošajiem ES 

noteikumiem. Iegūtie dokumentu saraksti, kurus sastāda katrai uzņēmējai dalībvalstij un 

katrai profesijai, uz kuru attiecas EPK, ir ārkārtīgi svarīgi izcelsmes valsts iestādēm, jo tām ir 

uzticēts pienākums pārbaudīt EPK pieteikumu pilnīgumu.  

Tomēr tas, ka Komisija "apstiprinājusi" valstu IMI sistēmas paziņojumus, neatceļ (un nevar 

atcelt) regulas saistošos noteikumus, piemēram, noteikumus par tulkošanas un sertificēšanas 

prasībām. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, situācija attiecībā uz prasību iesniegt dokumentu tulkojumus un 

apliecinātas kopijas ir šāda. 
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2. TULKOJUMI 

Regulas 17. panta 1. punktā ir sniegts to dokumentu saraksts, kuri parasti ir atbrīvoti no 

tulkošanas pieprasījumiem. Tie ir šādu kategoriju dokumenti: 

(i) personu apliecinoši dokumenti (pase vai personas apliecība), 

(ii) diplomi, kas to turētājiem dod tiesības diplomu automātiskas atzīšanas 

saņemšanai, ja diploms ir izsniegts izcelsmes valstī, un 

(iii) daži sertifikāti, ko izsniegušas iestādes, kuras nodarbojas ar EPK 

pieteikumiem, vai citas attiecīgās valsts iestādes izcelsmes dalībvalstī. 

Konkrētāk tie ietver: 

 atbilstības sertifikātus,  

 sertifikātus par kvalifikācijas nosaukuma maiņu,  

 sertifikātus par iegūtām tiesībām,  

 apliecinājumus par vismaz 3 gadu profesionālo pieredzi pretendentiem, kas 

kvalifikāciju ieguvuši ārpussavienības valstī, 

 likumīgā statusa apliecinājumus, 

 sertifikātus, kas apliecina labas personiskās īpašības vai reputāciju, 

bankrota, prakses aizlieguma vai apturējuma, vai sodāmības neesamību. 

Regulas 17. panta 1. punkta mērķis ir ierobežot tulkošanas pieprasījumus. Tā kā šajos 

dokumentos ietverto informāciju var pārbaudīt, un izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes 

var sniegt apliecinājumus, tulkojumi nav nepieciešami.  

Tādēļ parasti izcelsmes valsts iestādei ir jāatturas pieprasīt iepriekš minēto dokumentu 

tulkojumus, kad tās pārliecinās par dokumentācijas pilnīgumu. Tā tas ir pat gadījumos, kad 

IMI reģistrā uzņēmēja valsts ir norādījusi, ka paziņoto vispārējo/plašāko kategoriju 

dokumentiem tiek pieprasīti tulkojumi
1
. 

Tāpat arī uzņēmējas valsts iestādes nedrīkstētu regulāri pieprasīt to dokumentu tulkojumus, 

kuriem piešķirts atbrīvojums saskaņā ar 17. panta 1. punktu; parasti tām būtu jāpaļaujas uz 

informāciju, kuru IMI sniegusi izcelsmes valsts iestāde. 

Piemēram, ja farmaceits, uz kuru attiecas automātiskā atzīšana, nav iesniedzis savu diplomu, 

atbilstības sertifikātu un/vai izcelsmes valstī izdotu sertifikātu, kuri apliecina, ka nav 

piemērots prakses aizliegums, tulkojumus, tad izcelsmes valsts iestāde pieņem dokumentāciju 

kā pilnīgu pat gadījumā, ja IMI reģistrā uzņēmēja valsts ir pieprasījusi šīs kategorijas 

dokumentu tulkojumu. 

Tomēr, ja pastāv "pienācīgi pamatotas šaubas" par kādu no 17. panta 1. punktā minētajiem 

dokumentiem, uzņēmējas valsts iestādes var pieprasīt tulkojumus saskaņā ar regulas 18. panta 

1. punktu. Šādu pieprasījumu veic pēc tam, kad tās lietu ir saņēmušas no izcelsmes valsts 

iestādes. Vērtējumam par to, kas ir "pienācīgi pamatotas šaubas", vajadzētu būt labi 

pamatotam, un katrs gadījums jāizskata atsevišķi. Izņēmuma gadījumos, kad pastāv 

"pienācīgi pamatotas šaubas", iestādēm ir jāizskaidro profesionālim, kāpēc tulkojums ir 

                                                 
1  Dalībvalstis paziņoja savus tulkojumu pieprasījumus, ņemot vērā šādu atrunu, kas norādīta IMI: 

"Tulkojumus pretendentam drīkst prasīt tikai Regulas 2015/983 17. panta 1. punktā minētajos gadījumos." 
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nepieciešams. Paskaidrojums jāreģistrē IMI kā tā ziņojuma daļa, kas nosūtīts profesionālim, 

pieprasot tulkojumu. 

Jebkurš lēmums atteikties izdot EPK, pamatojoties tikai uz to, ka pretendents nav iesniedzis 

to dokumentu tulkojumus, kuri minēti 17. panta 1. punktā, būtu pretrunā ES tiesību aktiem, it 

īpaši gadījumos, kad uzņēmējas valsts iestāde nav izteikusi pamatotas šaubas par šo 

dokumentu ticamību, vai (ja šādas šaubas ir izteiktas) uzņēmēja valsts nav mēģinājusi 

saprātīgā termiņā iegūt trūkstošo informāciju vai dokumentus no pretendenta vai no izcelsmes 

valsts iestādes. 

3. APLIECINĀTU KOPIJU PIEPRASĪŠANAS NOSACĪJUMI 

Regulas 14. un 15. pants paredz īpašus noteikumus pamatojošo dokumentu autentiskuma un 

derīguma apstiprināšanai. Tajos ir paredzēti arī nosacījumi, saskaņā ar kuriem pieprasa šo 

dokumentu apliecinātas kopijas.  

Izcelsmes valsts iestādes var pieprasīt dokumentu apliecinātas kopijas tikai tad, ja tās nevar 

apstiprināt to autentiskumu, izmantojot citus līdzekļus, piemēram, iekšējo dokumentāciju, 

pārbaudes publiskajos reģistros vai administratīvās sadarbības līdzekļus (piemēram, prasot 

pārbaudi veikt attiecīgajām iestādēm).  

Pamatojoties uz minēto, ja izcelsmes valsts iestādes var pārliecināties par dokumentu 

autentiskumu un to apliecināt, apliecinātās kopijas netiek pieprasītas (pat tad, ja uzņēmēja 

valsts IMI reģistrā ir norādījusi apliecinātu kopiju pieprasījumu
2
).  

Uzņēmējas valsts iestādes atturas pieprasīt arī apliecinātas dokumentu kopijas, kuru 

autentiskumu apstiprinājušas izcelsmes valsts iestādes, ja vien nav "pienācīgi pamatotu 

šaubu" par šādu dokumentu vai apliecinājumu, ko iesniegusi izcelsmes valsts iestāde. 

Piemēram, ja uzņēmēja valsts IMI reģistra brīvā teksta laukā "Papildu informācija" ir 

noteikusi, ka konkrētajai dokumentu kategorijai nepieciešama apliecināta kopija, izcelsmes 

valstij apliecinātas kopijas būtu jāpieprasa tikai tajos gadījumos, kad tā ir centusies, bet nav 

varējusi apstiprināt konkrēta dokumenta autentiskumu, izmantojot iekšējo reģistru vai 

administratīvo sadarbību. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda dokumentu autentifikācija nav daļa no 

sākotnējās atbilstības pārbaudes; dokumentu autentiskuma pārbaude un, ja vajadzīgs, 

apliecinātu kopiju pieprasījumus veic vēlākā posmā (parasti pēc tam, kad lieta IMI ir pieņemta 

kā pilnīga, un pirms lietas nodošanas uzņēmējai valstij). 

Izņēmuma gadījumos, kad pastāv "pienācīgi pamatotas šaubas", iestādēm ir jāizskaidro 

profesionālim, kāpēc apliecināta kopija ir nepieciešama. Paskaidrojums jāreģistrē IMI kā tā 

ziņojuma daļa, kas nosūtīts profesionālim, pieprasot apliecinātu kopiju. 

Kontaktinformācija: 

GROW-E5@ec.europa.eu 

                                                 
2  Dalībvalstis paziņoja savus apliecinātu kopiju pieprasījumus, ņemot vērā šādu atrunu, kas norādīta IMI: 

"Norādiet, vai ir vajadzīga dokumenta apliecināta kopija, ņemot vērā Regulas 2015/983 15. panta 1. un 

2. punkta noteikumus." 
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