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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0007/2008, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Celegrat 
Christopher, par diskrimināciju pret citu ES dalībvalstu zobārstiem 
Apvienotajā Karalistē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs informē, ka zobārsti no citām ES dalībvalstīm cieš no 
diskriminācijas un viņu atzīšana notiek novēloti un ir par vairākām nedēļām ilgāka nekā 
Apvienotās Karalistes zobārstiem. Zobārstus, kuri mācījušies ārpus Apvienotās Karalistes, 
novērtē vietējie dekanāti (local deaneries), lai pārbaudītu, vai viņu kvalifikācija atbilst 
Lielbritānijas prasībām. Arī tad, ja praktizējošie zobārsti jau atzīti Vispārējā zobārstu padomē 
(General Dental Council) un ir pierādījuši, ka viņu kvalifikācija atbilst Padomes direktīvas 
(78/687/EEK) par normatīvo un administratīvo aktu noteikumu koordinēšanu attiecībā uz 
zobārstu darbību 1. panta minimālajām prasībām, Veselības departaments (Department of 
Health) prasa papildu pārbaudes zobārsta kvalifikācijas pierādīšanai, lai noteiktu, vai viņi 
atbilst minimālajām direktīvas prasībām, kas arī rada diskriminējošus apstākļus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 19. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī.



CM\746166LV.doc 2/3 PE414.120v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka zobārsti no citām ES dalībvalstīm tiek diskriminēti 
Apvienotajā Karalistē. Turklāt šīs personas tiek reģistrētas vairākas nedēļas pēc viņu britu 
kolēģu reģistrācijas. Šo personu kvalifikāciju turklāt pārbauda vietējās institūcijas, lai noteiktu 
to atbilstību valsts tiesību aktiem. Veselības departaments (Department of Health) rīko 
papildus kvalifikācijas pārbaudes, kuru vada profesionālis no kādas citas ES dalībvalsts, kurš 
jau ir reģistrēts Vispārējā zobārstu padomē (General Dental Council) un pierādījis, ka viņa 
kvalifikācija atbilst Kopienas tiesību minimālajām prasībām.

II. Komisijas novērojumi, kas attiecas uz lūgumrakstu

Direktīva 2005/36/EK1 par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, kura ir atcēlusi un aizvietojusi 
direktīvas 78/686/EEK un 78/687/EEK par zobārstu profesionālās kvalifikācijas atzīšanu2 un 
par koordinēšanu attiecībā uz zobārstu darbību3, paredz dalībvalstu, kas direktīvā uzskaitītas 
un atbilst minimālajām prasībām minētajā jomā, automātisku zobārstniecības prakses diplomu
atzīšanu (Direktīvas 2005/36/EK 21. panta 1. un 34. punkts). Diplomi, kuri neatbilst 
minimālajām prasībām, ja izglītība iegūta vai sākta pirms atsauces datuma attiecīgajā valstī 
(skat. V pielikuma, 5.3.2 punktu), var tikt automātiski atzīti kā vispārēji iegūtas (23. panta 
1. punkts) vai īpašas tiesības (37. pants).

Automātiskā atzīšana nosaka, ka uzņēmējdalībvalsts nekādā gadījumā nedrīkst kontrolēt 
ieceļojošās personas izglītības saturu. Turklāt piešķirtā atzīšana ļauj šai personai 
uzņēmējdalībvalstī darboties profesijā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā konkrētās valsts 
valstspiederīgajiem.

Saistībā ar iesnieguma izskatīšanas termiņu, lai panāktu diploma atzīšanu un iegūtu atļauju 
strādāt profesijā, Direktīva 2005/36/EK paredz, ka uzņēmējdalībvalstij jāpieņem savlaicīgs 
lēmums trīs mēnešu laikā no dienas, kad iesniegti visi ar personu saistītie dokumenti 
(51. pants). Šis termiņš tiek piemērots zobārsta diploma atzīšanai.

Lūgumrakstā minēti tikai iesniedzēja apgalvojumi (nav atsauču uz administratīvajiem aktiem 
vai korespondence, kas apstiprinātu šo apgalvojumu patiesumu). 2008. gada 16. jūlijā 
Komisijas dienesti nosūtīja lūgumraksta iesniedzējam elektronisku vēstuli ar prasību sniegt 
papildu informāciju šajā lietā, kā arī tiesību un normatīvo aktu tekstu kopijas, dokumentus vai 
vēstules, kas apstiprinātu iepriekš minēto problēmu un apgalvojumu par diskrimināciju. 

Atbildē uz 2008. gada 16. jūlija vēstuli lūgumraksta iesniedzējs norādīja, ka nosūtīs Komisijas 
dienestiem papildu informāciju tuvāko dienu laikā. Informācija vēl nav saņemta.

                                               
1 OV L 255, 30.9.2005, 22.–142. lpp.

2 OV L 233, 24.8.1978, 1. lpp.

3 OV L 233, 24.8.1978, 10. lpp.
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Tā kā nav saņemtas citas sūdzības par ES dalībvalstu zobārstu diskrimināciju, Komisijas 
dienesti nolēma gaidīt papildu informāciju no lūgumraksta iesniedzēja.

III. Secinājumi

Komisija varēs sniegt atbildi, kad būs saņēmusi un izskatījusi lūgumraksta iesniedzēja atsūtīto 
papildu informāciju.
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