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Temats: Lūgumraksts Nr. 0624/2012, ko iesniedza Indijas valstspiederīgais 
Kumar Sreeram, par zobārsta kvalifikāciju atzīšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs zobārsta un ortodonta kvalifikāciju ieguva Rumānijā. Viņš iesniedza 
Apvienotajā Karalistē pieteikumu par kvalifikāciju atzīšanu un atļauju praktizēt. Lai gan viņa 
kvalifikācijas tika atzītas par atbilstošām, Apvienotās Karalistes iestādes nepiešķīra atļauju 
praktizēt, pamatojoties uz to, ka viņš nav praktizējis nepārtraukti. Pieteikuma iesniedzējs 
vērsās pie SOLVIT, kas apstiprināja, ka viņa kvalifikācijas ir atbilstošas, lai gan, šķiet, tam 
neizdevās situāciju atrisināt. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izmeklēt viņa 
lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 19. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Profesionālo kvalifikāciju atzīšanu ES dalībvalstīs reglamentē Direktīva 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu1.
Uz zobārstu kvalifikāciju atzīšanu attiecas minētās direktīvas 34.–37. pants, un ar to apliecina 
apmācību, kas atbilst obligātajām apmācības prasībām, kas minētas direktīvas V.3 pielikumā.
Ja zobārsta kvalifikācija atbilst minētajām prasībām, dalībvalstīm ir automātiski jāatzīst 
pieteikuma iesniedzēja profesionālā kvalifikācija. Diplomiem, kurus nav izsniegušas ES 

                                               
1 OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.
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dalībvalstis, piemēro 2. panta 2. punktu. Ievērojot 3. panta 3. punktu kvalifikācijas atzīšanai 
citā ES dalībvalstī ar tādiem nosacījumiem, kādi minēti 2. panta 2. punktā, būtu nepieciešama 
trīs gadu profesionālā pieredze attiecīgajā profesijā tās dalībvalsts teritorijā, kas pirmā ir 
atzinusi diplomu un kas šajā gadījumā ir Rumānija.
Ņemot vērā iesniegtos dokumentus, Komisija secina, ka lūgumraksta iesniedzēja Indijas 
diploms, ko Rumānijas iestādes ir atzinušas 2012. gada maijā, ir universitātes diploms 
veselības jomā. Lūgumraksta iesniedzējs ir arī stažējies kā speciālists „ortodontie si ortopedie 
dento-faciala” (ortodontija un zobārstniecības ortopēdija) jomā trīs gadus (2008–2011), ko
apliecina dokuments, ko izdevusi Rumānijas Veselības ministrija 2011. gada decembrī.
Neviens no šiem diplomiem / specializācijām neatbilst Rumānijas iestāžu paziņotajiem 
profesionālās kvalifikācijas apliecinājumiem, kas norādīti direktīvas V.3 pielikumā. Šā 
iemesla dēļ automātiskās atzīšanas principu nevar piemērot šajā gadījumā, pat ja lūgumraksta 
iesniedzējam ir ES diploms.
Saskaņā ar direktīvas 3. panta 3. punktu lūgumraksta iesniedzējam pirms pieteikuma 
iesniegšanas par kvalifikāciju atzīšanu Lielbritānijai vajadzēja būt 3 gadu profesionālajai 
pieredzei Rumānijā attiecīgajā profesijā. Tādā gadījumā Apvienotās Karalistes kompetento 
iestāžu ziņā būtu pārbaudīt lūgumraksta iesniedzēja kvalifikāciju un noteikt kompensācijas 
pasākumus (pārbaudes periodu vai zināšanu pārbaudes), lai atzītu lūgumraksta iesniedzēja 
kvalifikāciju Apvienotajā Karalistē. Tomēr dalībvalstu kompetentajām iestādēm nav 
pienākums organizēt pieteikumu iesniedzēju pārbaudes periodu.

Secinājums

Ņemot vērā minēto, Komisija nav konstatējusi, ka Apvienotās Karalistes kompetentās 
iestādes būtu pārkāpušas konkrētās direktīvas noteikumus.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Lūgumraksta iesniedzējs ir zobārsts no Indijas, kurš apstrīd Apvienotās Karalistes iestāžu 
lēmumu saistībā ar viņa pieteikumu tikt atzītam zobārstniecības praktizēšanai Apvienotajā 
Karalistē. Viņš šajā jautājumā jau ir iesniedzis vairākas sūdzības, uz kurām Komisija ir 
sniegusi atbildi.
Tagad lūgumraksta iesniedzējs ir iesūtījis papildu jautājumu. Komisija savā atbildē vēlētos 
atgādināt iemeslus, kuru dēļ tā lūgumrakstu uzskatīja un vēl aizvien turpina uzskatīt par 
nepamatotu, pat pēc jauno apstākļu izskatīšanas.

Šajā lietā piemērojamā ES direktīva ir Direktīva 2005/36/EK („Direktīva”) par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, kas reglamentē ES dalībvalstu pilsoņu profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu (2. panta 1. punkts) un, atsevišķos gadījumos, to trešo valstu valstspiederīgo 
profesionālo kvalifikāciju, kuriem saskaņā ar specifiskām ES direktīvām (piemēram, tām, kas 
nodrošina ilgstošas apmešanās tiesības1 vai tiesības Savienības pilsoņu ģimenes locekļiem), ir 
tādas pašas tiesības kā ES dalībvalstu pilsoņiem.

                                               
1 Piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu 

un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā; Padomes 2003. gada 
25. novembra Direktīva 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie 
iedzīvotāji.
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Ja lūgumraksta iesniedzējs neietilpst nevienā no iepriekš minēto direktīvu par vienlīdzīgas 
attieksmes nodrošināšanu pret trešo valstu valstspiederīgajiem kategorijām, uz viņu nevar tikt 
attiecināti Direktīvas 2005/36/EK noteikumi. Tādējādi Apvienotās Karalistes iestādēm ir 
jāpiemēro pašām savi noteikumi lūgumraksta iesniedzēja kvalifikāciju novērtēšanai.1.

Ja uz lūgumraksta iesniedzēju tomēr var tikt attiecināti Direktīvas 2005/36/EK noteikumi, 
viņa pieteikuma izskatīšana Apvienotās Karalistes iestādēs būs atkarīga no tā vai viņa 
zobārsta kvalifikācija ir tikusi atzīta Rumānijā, kas viņam atļautu šai valstī strādāt par 
zobārstu, vai arī viņš ir ieguvis tikai akadēmisku atzīšanu ar nolūku turpināt ortodontijas 
studijas Rumānijā.

Turklāt, ja lūgumraksta iesniedzējs nav ieguvis savu zobārsta profesionālo atzīšanu un nav tur 
šo profesiju praktizējis, viņa pieteikums Apvienotās Karalistes iestādēm būtu uzskatāms par 
viņa pirmo pieteikumu savu trešās valstīs iegūto kvalifikāciju atzīšanai Eiropas Savienībā. 
Šādā gadījumā atzīšana būtu jāizskata saskaņā ar Direktīvas 2. panta 2. punktu.2 Apvienotās 
Karalistes iestādēm tad būtu jāpiemēro valsts līmeņa noteikumi, tai pašā laikā nodrošinot, ka 
tiek ievērotas minimālās Direktīvā noteiktās prasības attiecībā uz zobārstu apmācību (kā 
noteikts Direktīvas III sadaļas III nodaļā). Direktīvas 3. panta 3. punkts3 šajā gadījumā nebūtu 
piemērojams, jo tas attiecas nevis uz pirmo pieteikumu par kvalifikācijas atzīšanu, bet gan 
tikai uz turpmākajiem pieteikumiem.

Ja lūgumraksta iesniedzējs ir ieguvis zobārsta profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Rumānijā, 
un tur praktizējis šo profesiju vismaz trīs gadus, viņa pieteikums Apvienotās Karalistes 
iestādēm būtu uzskatāms par turpmāko pieprasījumu par atzīšanu Eiropas Savienībā. Tomēr 
pat ja viņš atbilst minimālajām apmācības prasībām, kas noteiktas III sadaļas III nodaļā, viņš 
nevarētu pretendēt uz automātisku atzīšanu, jo Direktīvas 10. panta g) punktā noteikts, ka 
ieceļotājiem, kuri atbilst 3. panta 3. punktā izklāstītajām prasībām, ir jāiziet atzīšanas process 
saskaņā ar Direktīvas vispārējo sistēmu. Šī vispārējā sistēma nosaka, ka valsts iestādēm 
jāizvērtē pieteikuma iesniedzēja kvalifikācijas (diplomi un pieredze) un gadījumā, ja tiek 
konstatētas būtiskas atšķirības starp šīm kvalifikācijām un uzņēmējas dalībvalsts 
kvalifikācijas prasībām, iestādes var piemērot kompensācijas pasākumus (Direktīvas 
14. pants). Šajā kontekstā Apvienotās Karalistes iestāžu vērtējums par to, ka lūgumraksta 
iesniedzēja praktiskā pieredze zobārsta profesijā ir nepietiekama un ka līdz ar to viņam 
jāpabeidz adaptācijas periods, neraisa bažas attiecībā uz ES tiesību aktu ievērošanu.

Tādējādi fakts, ka lūgumraksta iesniedzēja diploms ortodontijā ir iekļauts Direktīvas 

                                               
1   Skatīt Direktīvas 10. apvērsumu saskaņā ar kuru „šī direktīva nerada šķērsli iespējai, ka dalībvalstis saskaņā ar 

saviem tiesību aktiem atzīst trešo valstu pilsoņu profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta ārpus Eiropas 
Savienības teritorijas. [...]”.

2 Direktīvas 2. panta 2. punkts paredz, ka „ikviena dalībvalsts savā teritorijā saskaņā ar saviem tiesību aktiem 
var atļaut dalībvalsts pilsoņiem, kuriem ir tādas profesionālās kvalifikācijas apliecinājums, kura nav iegūta 
šajā dalībvalstī, veikt darbību reglamentētā profesijā, kā tā paredzēta 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā. 
Attiecībā uz profesijām, ko aptver III sadaļas III nodaļa, šādā kvalifikācijas sākotnējā atzīšanā ievēro 
minimālos apmācības nosacījumus, kas noteikti minētajā nodaļā.” (izcēlums pievienots).

3 Direktīvas 3. panta 3. punkts paredz, ka „kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, ko izsniedz kāda trešā valsts, 
uzskata par kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, ja attiecīgajai personai ir trīs gadu profesionālā pieredze 
attiecīgajā profesijā tās dalībvalsts teritorijā, kura šo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu atzinusi saskaņā ar 
2. panta 2. punktu, un ja attiecīgā dalībvalsts apliecinājusi šo profesionālo pieredzi.”.
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V pielikuma 5.3.3. punktā, nav attiecināms uz šo lietu, jo viņš ir pieteicies atļaujas saņemšanai 
kā zobārsts (nevis kā zobārsts ar specializāciju ortodontijā). 

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija neuzskata, ka Apvienotās Karalistes iestādes ir 
kļūdījušās savā vērtējumā par lūgumraksta iesniedzēja pieteikumu.


