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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0930/2005, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Marc Stahl, 
par Nīderlandē saņemtu fizioterapijas diplomu atzīšanu Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs Vācijā strādā par fizioterapeitu, bet profesionālo izglītību ir ieguvis 
Nīderlandē. Daļa no viņa studijām attiecās uz manuālo terapiju. Lūgumraksta iesniedzējs 
norāda, ka viņš Vācijas iestādēm iesniedza pieprasījumu atļauju, lai viņš varētu nodarboties ar 
manuālo terapiju par attiecīgu honorāru. Tomēr attiecīgās Vācijas iestādes (VdAK un IKK) 
neatzina ne viņa kvalifikāciju manuālās terapijas jomā, ne Nīderlandes izglītības iestādi, kurā 
viņš bija studējis šo terapijas veidu. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņam ir 
neizdevīgāks stāvoklis, salīdzinot ar Nīderlandes kolēģiem, kas strādā Vācijā un kas var 
deklarēt augstākus honorārus, lai gan viņiem ir tāda pati kvalifikācija. Turklāt atbildīgās 
iestādes noteica, ka atļauja lūgumraksta iesniedzējam veikt savu profesionālo darbību ir 
derīga nevis visā Vācijas teritorijā, bet tikai reģionā, kurā viņš veic savu darbību, tā 
ierobežojot teritoriju, kurā viņš var sniegt pacientiem aprūpi viņu dzīvesvietā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 15. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 3. jūlijā

Lūgumraksta iesniedzēja atsūtītā informācija nav pietiekama, lai Komisija viņa lietā varētu 
formulēt savu viedokli. Tāpēc Komisija rakstīs lūgumraksta iesniedzējam, lai viņam prasītu 
sniegt papildu informāciju. Tādā veidā Lūgumrakstu komiteja tiks informēta par turpmāko 
attīstību.
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4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2006. gada 12. decembrī

Lūgumraksta iesniedzējam Vācijā tika atzīts viņa fizioterapeita diploms, ko viņš ieguva 
Nīderlandē. Tomēr Vācijā šīs specialitātes praktizēšana ir pakļauta nosacījumam, ka pēc 
fizioterapeita diploma saņemšanas ir jāpabeidz papildu profesionālās tālākizglītības kurss. 
Vācijas iestādes atteicās lūgumraksta iesniedzējam piešķirt šo atļauju tāpēc, ka izglītības 
iestāde, kas Nīderlandē izsniedza viņa diplomu, nav to mācību iestāžu sarakstā, kuras Vācijas 
iestādes ir akreditējušas šīs tālākizglītības nodrošināšanai.
Komisija ir reģistrējusi lūgumraksta iesniedzēja sūdzību. Pēc tam, kad lūgumraksta 
iesniedzējs atļāva izpaust savu identitāti, Komisija 2006. gada 4. oktobrī Vācijas iestādēm 
nosūtīja vēstuli, kurā lūdza sniegt paskaidrojumus, kā arī šajā lietā piemērojamo Vācijas 
tiesību aktu kopijas.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par Vācijas iestāžu sniegto atbildi, kad būs to 
saņēmusi un izvērtējusi.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 28. februārī

„Komisija 2006. gada 4. oktobrī Vācijas iestādēm nosūtīja vēstuli, kurā lūdza sniegt 
paskaidrojumus par lūgumraksta iesniedzēja gadījumu, kā arī šajā lietā piemērojamo Vācijas 
tiesību aktu kopijas.

2006. gada 1. decembra vēstulē Vācijas iestādes norādīja, ka tad, ja atteikums atļaut 
lūgumraksta iesniedzējam nodarboties ar manuālo terapiju tika tiešām pamatots ar to, ka viņš 
savu kvalifikāciju nebija ieguvis vienā no izglītības iestādēm, kas iekļautas ieteikumu 
2. pielikumā, lēmums atteikt atļauju nebija pamatots. Pamatieteikumi tiešām pieļauj iespēju, 
ka īpašo kvalifikāciju var iegūt izglītības iestādē, kas nav iekļauta minētajā 2. pielikumā.

Tāpēc Vācijas iestādes norādīja, ka tās aicinās atbildīgo iestādi pārskatīt lūgumraksta 
iesniedzēja lietu.

Lūgumraksta iesniedzējam tika nosūtīta vēstule ar lūgumu informēt, vai pa šo laiku viņa lieta 
ir pārskatīta un kāds lēmums ir pieņemts.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par lūgumraksta iesniedzēja atbildi.

6. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 7. martā

2007. gada 29. jūnijā Komisija nosūtīja oficiālu paziņojuma vēstuli Vācijai, jo tā nebija 
īstenojusi Direktīvu 92/51/EEK par fizioterapeitu, kuri specializējušies manuālajā terapijā, 
kvalifikāciju atzīšanu.

2007.gada 26. oktobra atbildē Vācijas iestādes norādīja, ka lūgumraksta iesniedzējs 
joprojām nav nodrošinājis nekādus pierādījumus, ka viņam patiešām ir nepieciešamā 
kvalifikācija manuālajā terapijā. Tās arī norādīja, ka Vācijā ieviesīs procedūru 
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fizioterapeitu, kuri specializējušies manuālajā terapijā, citās dalībvalstīs iegūtās 
kvalifikācijas atzīšanai, un iesniedza šīs procedūras aprakstu.

Tomēr, tā kā saistībā ar šo savstarpējās atzīšanas procedūru vēl ir jānoskaidro vairāki 
jautājumi, Komisija atkal rakstīs Vācijas iestādēm. Tā arī lūgs lūgumraksta iesniedzējam 
nosūtīt savas kvalifikācijas sertifikāta kopiju Vācijas iestādēm.

Komisija informēs Lūgumraksta komiteju par jebkādiem jaunumiem šajā lietā.

7. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī

2007. gada 29. jūnijā Komisija, pamatojoties uz Līguma 226. pantu, nosūtīja oficiālu 
paziņojuma vēstuli Vācijai, jo tā nebija īstenojusi Direktīvu 92/51/EEK1 par fizioterapeitu, 
kuri specializējušies manuālajā terapijā, kvalifikāciju atzīšanu.

Vācija sniedza atbildi 2007. gada 26. oktobrī. Šajā atbildē Vācija norādīja, ka lūgumraksta 
iesniedzējs vēl arvien nav iesniedzis savas kvalifikācijas dokumenta kopiju, kas 
apliecinātu, ka viņš ir kvalificēts manuālajā terapijā. Tā arī norādīja, ka Vācijā ieviesīs 
procedūru fizioterapeitu, kuri specializējušies manuālajā terapijā, citās dalībvalstīs iegūtās 
kvalifikācijas atzīšanai, un iesniedza šīs procedūras aprakstu.

Direktīvu Nr. 92/51/EEK atcēla Direktīva Nr. 2005/36/EK2 par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu, kas stājās spēkā 2007. gada 20. oktobrī. 

Vācijas iestāžu piedāvātā procedūra neatbilst Direktīvas Nr. 2005/36/EK noteikumiem, 
kurus dalībvalstīs vajadzēja ieviest līdz 2007. gada 20. oktobrim. 

Tāpēc Komisija nolēma veikt turpmākus oficiālus pasākumus pret Vāciju. 2008. gada 
27. jūnijā Komisija nosūtīja Vācijai papildu oficiālu paziņojuma vēstuli, jo Vācija nebija 
izpildījusi savus pienākumus saskaņā ar Direktīvu Nr. 2005/36/EK. Pašlaik Komisija gaida 
Vācijas iestāžu apsvērumus. Pēc šo apsvērumu izvērtēšanas vai arī tad, ja noteiktajā laikā 
nekādi apsvērumi netiks iesniegti, Komisija vajadzības gadījumā var sniegt pamatotu 
atzinumu, kā to paredz Līguma 226. pants.

Komisija informēs Lūgumraksta komiteju par jebkādiem jaunumiem šajā lietā.

8. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī

2008. gada 27. jūnijā Komisija nosūtīja Vācijai papildu argumentētu atzinumu par tādu
Vācijas tiesību aktu, kas attiecas uz psihoterapeitu citās dalībvalstīs iegūtu diplomu atzīšanu, 
                                               
1 Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīva 92/51/EEK par otro vispārējo sistēmu profesionālās izglītības un 

mācību atzīšanai, lai papildinātu Direktīvu 89/48/EEK (OV L 209, 24.7.1992., 25. lpp.). 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu (OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.)
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neatbilstību Direktīvai 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu.

Vācijas iestādes uz to atbildēja ar 2008. gada 26. augusta vēstuli. Šajā vēstulē tās informē, ka 
saskaņos attiecīgos tiesību aktus ar Direktīvas 2005/36/EK noteikumiem un pašlaik izstrādā 
projektu. Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēju tās uzsver, ka Berlīnes Sociālo lietu tiesa 
2008. gada 2. jūnijā pieņēma spriedumu, kurā secina, ka saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem 
lūgumraksta iesniedzējam nav pietiekamas kvalifikācijas, lai nodarbotos ar manuālo terapiju. 
Vācijas iestādes norāda, ka tās nezina, vai lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis prasību, bet 
uzsver, ka tādā gadījumā tiesvedībā nav iespējams nekāds jauns lūgumraksta iesniedzēja 
kvalifikācijas vērtējums.

Tāpēc Komisija nosūtīja lūgumraksta iesniedzējam vēstuli, kurā tā lūdz iesniegt šī sprieduma 
kopiju un norādīt, vai lūgumraksta iesniedzējs to ir pārsūdzējis.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par lietas tālāko attīstību.
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