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Temats: Lūgumraksts Nr. 0299/2013, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais M. K. un 
kam pievienoti deviņi paraksti, par Polijā iegūtas ekonomikas speciālista 
kvalifikācijas atzīšanu Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lai saņemtu ekonomikas speciālista profesionālās kvalifikācijas diplomu, ir jānoliek valsts 
eksāmens. Tomēr Vācijā šo kvalifikāciju neatzīst, un tāpēc personas, kas saņēma attiecīgo 
diplomu, nevar strādāt jomā, kurā ir iegūta izglītība.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 7. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka viņu Polijā iegūtās ekonomikas speciālista profesionālās 
kvalifikācijas (Technik Ekonomista) netiek atzītas Vācijā. Taču lūgumraksta iesniedzēji, kuri 
norāda, ka viņu lūgumraksts iesniegts, īstenojot skolas projektu „Tikšanās ar Eiropas 
Parlamentu”, nav pievienojuši nekādus pierādījumus, kas pamatotu viņu apgalvojumu, ka 
Vācijas pārvaldes iestādes neatzīst minētās kvalifikācijas.

Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu1 piemēro tikai profesionāļiem, 
kuri ir atbilstīgi kvalificēti, lai veiktu darbību profesijā kādā dalībvalstī, taču vēlas veikt 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu (OV L 255. 30.9.2005.), kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra 
Direktīvu 2013/55/ES (OV L 354, 28.12.2013.).
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darbību šajā profesijā citā dalībvalstī. Turklāt minētā direktīva attiecas tikai uz reglamentētām 
profesijām uzņēmējā dalībvalstī, t. i., profesijām, kurās darbības uzsākšana vai praktizēšana 
uzņēmējā dalībvalstī saskaņā ar tiesību aktiem, regulējumu vai administratīviem noteikumiem 
ir pakļauta nosacījumam, ka nepieciešamas noteiktas profesionālās kvalifikācijas. 

Saskaņā ar Komisijas datubāzē par reglamentētām profesijām Eiropas Savienībā1 iekļauto 
informāciju šķiet, ka ekonomikas speciālista profesija nav reglamentēta nedz Polijā, nedz arī 
Vācijā. Ja konkrētā profesija uzņēmējā dalībvalstī nav reglamentēta, nav jāpiesakās atzīšanas 
sertifikāta saņemšanai, ko izdod oficiālā iestāde. Šādā gadījumā kvalifikācijai piešķirtā 
nozīme atkarīga no situācijas darba tirgū, nevis tiesību aktiem.

Tomēr, ja lūgumraksta iesniedzēji vēlas panākt kredītpunktu novērtējumu/atzīšanu uzņēmējā 
dalībvalstī, viņiem būtu jāsazinās ar kādu no valsts akadēmiskās atzīšanas informācijas 
centriem (VAAIC)2. Diplomu akadēmiskā atzīšana ir tikai dalībvalstu kompetencē.

Secinājums

Ņemot vērā to, ka Komisijas uzmanības lokā nonākuši tikai daži fakti, Komisija nevar izvērtēt 
lūgumrakstu, kas ir tikai hipotētisks. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm ( ajā datubāzē iekļauta informācija, ko 
sniegušas dalībvalstu iestādes par profesijām, kas ir reglamentētas Direktīvas 2005/36/EK nozīmē).
2 http://www.enic-naric.net/.


