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Temats: Lūgumraksts Nr. 0372/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā S. M., par 
atšķirīgo praksi Francijā un Vācijā saistībā ar ārsta kvalifikācijas atzīšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Francija neatzīst ārstes, kas medicīnisko izglītību ieguvusi Vācijā, kvalifikāciju, lai gan viņa 
uzrādījusi sertifikātu, kas apliecina, ka viņas anestezioloģes kvalifikācija atbilst Direktīvas 
93/16/EK noteikumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 8. jūlijā. Komisijai lūgts sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 26. oktobrī

Lūgumraksta iesniedzēja ir Vācijas valstspiederīgā, ārste, kura daudzus gadus ir strādājusi 
dažādās Francijas slimnīcās.

Lūgumrakstā izklāstīti divi jautājumi:
– fakts, ka Francijas Ārstu palāta atzina lūgumraksta iesniedzējas un ārstes specialitātes 

(anestezioloģes) kvalifikāciju 2,5 gadus par vēlu;
– fakts, ka iepriekšējos gados Francijas iestādes nav ņēmušas vērā lūgumraksta iesniedzējas 

Vācijā iegūto profesionālo pieredzi un stāžu, nosakot viņas darba apstākļus (piemēram, 
algu, izglītības līmeni).
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– Par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu

Komisija jau ir iepriekš saņēmusi sūdzību no lūgumraksta iesniedzējas. Iepazīstoties ar viņas 
sniegtajiem dokumentiem, var rasties iespaids, ka ārsta specialitātes kvalifikāciju 
anestezioloģijā viņa ir ieguvusi 2003. gada 5. februārī Vācijā. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzējas iesniegtajiem dokumentiem Vācijas atbildīgā iestāde 2005. gadā 9. maijā ir 
apliecinājusi, ka lūgumraksta iesniedzējas specialitātes kvalifikācija atbilst obligātajām 
Direktīvas 93/16/EEK prasībām1.

Acīmredzot Francijā lēmums par lūgumraksta iesniedzējas speciālistes kvalifikācijas atzīšanu 
tika pieņemts 2005. gada 14. septembrī.

Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu2 ir noteikti atzīšanas procedūras 
termiņi. Saskaņā ar Direktīvas 51. panta 2. punktu procedūra, atbilstīgi kurai izskata 
pieteikumu, lai saņemtu atļauju darbības veikšanai reglamentētā profesijā, ir jāpabeidz pēc 
iespējas ātri un jebkurā gadījumā trīs mēnešos no dienas, kad iesniegta pretendenta pilnīga 
dokumentācija, un tās gaitā uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei jāpieņem atbilstīgi 
pamatots lēmums.

Tā kā lūgumraksta iesniedzējas iesniegtajā informācijā nav norādītas sīkākas ziņas par pilnīga 
pieteikuma iesniegšanas datumu, Komisijas dienesti gatavojas ar viņu sazināties, lai saņemtu 
šādus pierādījumus.

– Par profesionālās pieredzes un stāža atzīšanu darba apstākļu
   noteikšanai

Ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas judikatūru3, Komisija uzskata, ka migrējošu darba 
ņēmēju iepriekšējā līdzīgā darba pieredze un stāžs, kas iegūts citā dalībvalstī, uzņēmējas 
dalībvalsts iestādēm ir jāņem vērā piekļuves darba vietām un darba nosacījumu noteikšanas 
dēļ (piemēram, alga, izglītība) tādā pašā veidā, kādā tiek ņemta vērā šīs dalībvalsts sistēmā 
iegūtā pieredze.

Laikā no 2005. līdz 2008. gadam Komisija par šo jautājumu ir tieši sazinājusies ar 
lūgumraksta iesniedzēju. Viņas problēma tika risināta pret Franciju vērstās pienākumu 
neizpildes procedūrās saistībā ar jautājumu par profesionālās pieredzes un stāža ņemšanu 
vērā, lai nodrošinātu piekļuvi darbavietām un darba apstākļu noteikšanu (piemēram, alga, 
izglītība) valsts sektorā.

Komisijas dienesti 2008. gadā informēja lūgumraksta iesniedzēju, ka Francijas iestādes ir 
saskaņojušas piemērojamos noteikumus ar ES tiesību aktiem. Komisijas dienesti nav 

                                               
1

Padomes Direktīva 93/16/EEK par ārstu brīvas pārvietošanās veicināšanu un viņu diplomu, sertifikātu un citu 
kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu, OV L 165, 7.7.1993., 1. lpp.
2

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, OV L 255, 
30.9.2005., 22. lpp.
3

Lieta C-419/92, Scholz, 1994, ECR I-00505; lieta C-15/96, Schöning, 1998, ECR I-00047; lieta C-187/96, 
Komisija pret Grieķiju, 1998, I-01095; lieta C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, 2000, ECR I-
10497; lieta C-224/01, Köbler, 2003, ECR I-10239; lieta C-205/04, Komisija pret Spāniju, 2006, ECR I-00031; 
lieta C-278/03, Komisija pret Itāliju, 2005, ECR I-03747; lieta C-371/04, Komisija pret Itāliju, 2006, ECR I-
10257.
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saņēmuši nekādu informāciju par to, ka lūgumraksta iesniedzējas ierosinātā lieta nebūtu 
atrisināta saskaņā ar ES tiesību aktiem.

Tā kā lūgumrakstā sniegtā informācija neatklāj sīkāku informāciju par iepriekšējām 
problēmām šajā jautājumā, Komisijas dienesti sazināsies ar lūgumraksta iesniedzēju, lai 
uzzinātu, vai viņa vēl joprojām saskaras ar grūtībām šajā jomā.

Pēc plašākas informācijas saņemšanas no lūgumraksta iesniedzējas, Komisijas dienesti 
informēs Eiropas Parlamentu par to nostāju un iespējamu papildu pasākumu.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 19. decembrī

Komisijas dienesti ir apmainījušies ar vairākām vēstulēm ar lūgumraksta iesniedzēju. 
Pamatojoties uz saņemto informāciju, Komisijas nostāja ir izklāstīta turpmāk.

– Par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu

Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par to, ka lēmumā par viņas ārsta specialitātes 
kvalifikāciju anestezioloģijā, ko 2005. gada 14. septembrī pieņēma Francijā, nav norādīts 
datums, kad viņa ieguvusi kvalifikāciju.
Taču Direktīva 2005/36/EK nenosaka pienākumu dalībvalstu iestādēm lēmumā par 
kvalifikācijas atzīšanu norādīt kvalifikācijas iegūšanas datumu.
Saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK 51. pantu trīs mēnešos no dienas, kad iesniegta pilnīga 
dokumentācija, kompetentā iestāde pieņem atbilstīgi pamatotu lēmumu. Taču šo termiņu var 
pagarināt par vienu mēnesi.
Saskaņā ar 51. panta 3. punktu lēmuma nepieņemšanu kompetentajā iestādē minētajā termiņā 
var pārsūdzēt saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.
Visbeidzot Komisijas dienesti uzskata, ka attiecībā uz lēmuma minimālo saturu Francijas 
Ārstu palātas lēmums nav pretrunā Direktīvai 2005/36/EK. Lūgumraksta iesniedzēja var 
apsvērt iespēju vērsties valsts tiesās ar prasību par zaudējumu atlīdzību saistībā ar iespējamo 
kavēšanos, izskatot lūgumraksta iesniedzējas kvalifikācijas atzīšanas pieteikumu.

– Par profesionālās pieredzes un stāža atzīšanu darba apstākļu noteikšanai

Komisijas dienesti jautāja lūgumraksta iesniedzējai, kādā ziņā nav ticis ņemts vērā viņas citā 
dalībvalstī iegūtais darba stāžs; lūgumraksta iesniedzēju aicināja iesniegt informāciju par 
viņas saziņu ar Francijas iestādēm šajā jautājumā, tostarp administratīvos lēmumus un/vai 
tiesas nolēmumus, kas ļautu Komisijas dienestiem padziļināti novērtēt lūgumraksta 
iesniedzējas lietu.
Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka pēc piemērojamo Francijas noteikumu reformas 
īstenošanas, viņa līdz šim joprojām nav saņēmusi algu, kāda pienākas ārstiem ar līdzvērtīgu 
darba stāžu, kas iegūts Francijā. Taču lūgumraksta iesniedzēja nav iesniegusi sarakstes ar 
Francijas iestādēm un/vai administratīvo lēmumu vai tiesas nolēmumu kopijas. Lūgumraksta 
iesniedzēja arī informēja Komisijas dienestus, ka pēc piemērojamo Francijas noteikumu 
reformas īstenošanas viņa ir strādājusi tikai par aizvietotāju (remplacant) un ka viņai nav 
piedāvāta darba vieta ar atbilstīgu samaksu.
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Secinājums

Ņemot vērā pienākumu neizpildes procedūru pret Franciju, tās noteikumi par citā dalībvalstī 
iegūtā stāža ņemšanu vērā, lai noteiktu darba apstākļus valsts sektorā (arī tādiem ārstiem —
praticiens hospitaliers — kā lūgumraksta iesniedzēja), ir saskaņoti ar ES tiesību aktiem. Tā kā 
Komisijas dienestu rīcībā nebija pietiekamu pierādījumu par ES tiesībām pretēju pastāvīgu un 
vispārīgu administratīvo praksi, tie nevarēja konstatēt ES tiesību akta par darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvību iespējamu pārkāpumu, saistībā ar kuru varētu vērsties pret Francijas 
iestādēm. Lūgumraksta iesniedzēja par to atbilstīgi informēta.


