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Calin Carmen Elena, par diploma atzīšanu Eiropas Savienībā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, Rumānijas valstspiederīgā, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē, norāda 
uz trūkumiem Apvienotās Karalistes sistēmā attiecībā uz citu ES valstu speciālistu apmācības 
atzīšanu, jo īpaši, bet ne tikai, medicīniskās rehabilitācijas jomā. Tā kā viņai ieteikts vēlreiz 
sākt visu apmācības kursu rehabilitācijā, viņa uzskata, ka pret viņu izturas kā pret personu, 
kas nav ES pilsonis. Viņa uzdod trīs konkrētus jautājumus, uzskatot, ka Apvienotā Karaliste, 
iespējams, pārkāpj attiecīgos ES noteikumus, un lūdz EP noskaidrot šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 22. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 19. decembrī

Lūgumraksta iesniedzēja ir Rumānijas pilsone, kura Rumānijā ir ieguvusi medicīnas 
speciālistes kvalifikāciju medicīniskās rehabilitācijas jomā. Viņa saskārās ar grūtībām 
attiecībā uz šīs specializācijas atzīšanu Apvienotajā Karalistē.

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu1 V pielikuma 5.1.3. punktā zem medicīnas specialitātes kategorijas „Fizioterapija 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, OV L 255, 

30.9.2005., 22. lpp.
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(minimālais apmācību ilgums: 3 gadi)” būtu jāiekļauj Apvienotajā Karalistē pieņemtais 
profesionālais nosaukums. Tas līgumraksta iesniedzējai ļautu iegūt automātisku šīs medicīnas 
specialitātes atzīšanu Apvienotajā Karalistē.

Lūgumraksta iesniedzējai arī ir bijuši sarežģījumi izpildīt pieprasītos kompensācijas 
pasākumus, kas ir nosacījums, lai iegūtu atzīšanu Apvienotājā Karalistē.

Ar Direktīvu 2005/36/EK nodrošina Eiropas tiesisko regulējumu attiecībā uz profesionālās 
kvalifikācijas savstarpēju atzīšanu. Direktīvas darbības jomā ietilpst visi dalībvalsts pilsoņi, 
kas vēlas piekļūt vai strādāt reglamentētā profesijā citā dalībvalstī.
Saskaņā ar profesionālo kvalifikāciju atzīšanas sistēmu, pamatojoties uz saskaņotiem 
apmācības nosacījumiem, kā noteikts Direktīvas III sadaļas III nodaļā, uz medicīniskajām 
specialitātēm attiecas īpašs režīms. Šis režīms ir saistīts ar to, ka dalībvalstu starpā ievērojami 
atšķiras reglamentēto medicīnas specialitāšu skaits, ko tās atzinušas. Tādējādi, lai arī 
Direktīva aptver 54 medicīnas specialitāšu obligāto apmācības prasību saskaņošanu 
(Direktīvas V pielikuma 5.1.3. punkts), ne visas dalībvalstis šīs medicīnas specialitātes 
reglamentē savās valsts veselības aprūpes sistēmās.
Saskaņā ar Direktīvas 21. panta 7. punktu dalībvalstis var informēt Komisiju par to 
pieņemtajiem medicīnas specialitātes profesiju nosaukumiem. Šie nosaukumi pēc tam tiek 
uzskaitīti Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma 5.1.3. punktā, un uz tām attiecas Direktīvas 
speciālistu kvalifikāciju automātiskās atzīšanas režīms tiktāl, cik attiecīgā specialitāte ir 
iekļauta gan izcelsmes, gan uzņēmējas dalībvalsts sarakstā Direktīvas V pielikumā.

Jāuzsver, ka saskaņā ar Direktīvu dalībvalstis nevar Komisijai ziņot par noteiktām medicīnas 
specialitātēm, pat ja šīs specialitātes dalībvalstu teritorijā ir reglamentētas. Šajā ziņā 
medicīnas specialitātes atšķiras no citām profesijām, uz ko attiecas Direktīvas III sadaļas 
III nodaļa.

Līdz ar to kļūst skaidrs, ka Komisijas kompetencē nav ne bez iesaistītās dalībvalsts ziņas 
Direktīvas V pielikuma 5.1.3. punktā pievienot medicīnas specialitātes apmācības kursa valstī 
pieņemto nosaukumu, ne šajā sakarībā saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK 21. panta 7. punktu 
publicēt attiecīgu paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tādējādi dalībvalstis var izlemt par katru medicīnas specialitātes kategoriju, kas uzskaitīta 
Direktīvas V pielikuma 5.1.3. punktā, vai tās vēlas piedalīties šo kvalifikāciju automātiskas 
atzīšanas sistēmā. Visos pārējos gadījumos, ja noteikta medicīnas specialitāte ir reglamentēta 
uzņēmējā dalībvalstī, bet minētā dalībvalsts nav ziņojusi Komisijai atbilstošo valstī pieņemto 
nosaukumu, citās dalībvalstīs kvalifikāciju ieguvušo attiecīgās profesijas pārstāvju specialitāti 
var atzīt uzņēmējā dalībvalstī saskaņā ar tā dēvēto vispārējo sistēmu (Direktīvas III sadaļas 
I nodaļu).

Saskaņā ar vispārējo sistēmu uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde var salīdzināt 
attiecīgās profesijas pārstāvja apmācību ar attiecīgās valsts apmācības prasībām. Gadījumā, ja 
divās dalībvalstīs ir konstatētas būtiskas atšķirības pamatapmācībā, uzņēmēja dalībvalsts var 
piemērot kompensācijas pasākumus, pirms tā atzīst ārzemēs apmācību ieguvušā profesijas 
pārstāvja kvalifikāciju.
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Konkrētajā gadījumā šķiet, ka Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde ir izvērtējusi 
lūgumraksta iesniedzējas saskaņā ar vispārējo sistēmu iesniegto pieteikumu un piemērojusi 
kompensācijas pasākumus. Šī prasība ir saskaņā ar Direktīvu.

Lai arī lūgumraksta iesniedzēja apstrīd Apvienotās Karalistes lēmumu, Direktīva uzņēmējām 
dalībvalstīm skaidri atļauj pieprasīt šādus kompensācijas pasākumus. Saskaņā ar Direktīvas 
3. panta 1. punkta g) apakšpunktu jebkurš lūgumraksta iesniedzējas kā atzīšanas nosacījums 
pieprasītais adaptācijas periods var tikt pārraudzīts un to var arī papildināt turpmāka 
apmācība. Par šādu pārraudzītās prakses periodu sagatavo vērtējumu.

Turklāt saskaņā ar Direktīvas 51. panta 3. punktu kompetentās iestādes lēmumu var pārsūdzēt 
saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem. Ņemot vērā Komisijai pieejamo informāciju, šķiet, 
ka Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde ir lūgumraksta iesniedzēju nodrošinājusi ar 
detalizētu informāciju par lēmuma pārsūdzēšanas iespējām saskaņā ar Apvienotās Karalistes 
tiesību aktiem.

Secinājums

Komisija secināja, ka Apvienotā Karaliste, neinformējot Komisiju par tās medicīnisko 
specialitāti „medicīniskā rehabilitācija”, nav pārkāpusi Direktīvu 2005/36/EK. Tādēļ Komisija 
šajā sakarībā neplāno veikt nekādus turpmākus pasākumus.

Turklāt Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde lūgumraksta iesniedzējas medicīniskās 
specialitātes atzīšanā ir pareizi pielietojusi tā dēvēto vispārējo sistēmu.

Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde, kā to pieprasa Direktīvas 51. panta 3. punkts, arī 
nodrošināja lūgumraksta iesniedzējai iespēju pārsūdzēt savu lēmumu saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem.


